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PASTATŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I. PAREIGYBĖ 

 

 1. Kretingos meno mokyklos pastatų techninės priežiūros darbininkas,  mokyklos 

darbininkas. 

2. Pareigybės lygis – D 

3. Pareigybės paskirtis –  atlikti smulkius remonto darbus. 

4. Kretingos meno mokyklos pastatų techninės priežiūros darbininkas  yra tiesiogiai 

pavaldus  Kretingos meno mokyklos ūkio dalies vedėjui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

5. Pastatų techninės priežiūros darbininko kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar 

profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

6. Pastatų techninės priežiūros darbininkas turi išmanyti ir atlikti: 

6.1. Smulkius santechnikos, staliaus, ir kitus smulkaus remonto darbus; 

6.2. elementariai mokėti dirbti su elektros  prietaisais (elektriniu grąžtu, siaurapjūkliu  

ir pan.). 

7. Pastatų techninės priežiūros darbininkas privalo išklausyti instruktažus ir laikytis 

saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.  

 8. Pastatų techninės priežiūros darbininkas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais   norminiais aktais, mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbo 

sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, mokyklos etikos normomis ir kitais įstaigos lokaliniais 

dokumentais.  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

          

 9. Pastatų techninės priežiūros darbininkas atlieka šias funkcijas: 
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9.1.  atlieka smulkius pastatų, statinių ir mokyklos vidaus staliaus, santechniko, 

elementarius, nereikalaujančius kvalifikacinės kategorijos, elektros remonto, o taip pat kitus 

ūkinius-organizacinius darbus; 

9.2.  padeda pasirengti mokyklos renginiams, o jų metu, reikalui esant,  dirba kaip 

scenos darbininkas ar atlieka kitus pavedimus; 

9.3. vykdo ir įgyvendina teisėtus ūkio dalies vedėjo  nurodymus, laiku ir rūpestingai 

atlieka administracijos nurodytus darbus; 

9.4. laikosi darbo vietos higieninių, darbų saugos,  priešgaisrinių ir kitų, užtikrinančių 

saugų   darbą, reikalavimų bei darbo drausmės; 

9.5. mandagiai bendrauja su mokyklos bendruomenės nariais; 

9.6. esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus mokyklos administracijos, 

neviršijant     nustatyto darbo laiko. 

  

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

10. Kretingos meno mokyklos pastatų techninės priežiūros darbininkas atsakingas:  

10.1. už nepriekaištingą savo tiesioginių pareigų, ūkio dalies vedėjo teisėtų nurodymų 

savalaikį, vykdymą; 

10.2. už savalaikį sveikatos tikrinimąsi.  

 11. Kretingos meno mokyklos pastatų techninės priežiūros darbininkas, pastebėjęs 

vandalizmo padarinius, mokyklos pastate, privalo nedelsiant informuoti apie tai mokyklos ūkio 

dalies vedėją. 

 

___________________ 

 

Susipažinau: 

__________________________ 
(parašas) 

 
(vardas, pavardė) 

2017-04-06 
(data) 

 

 

 

 

 


