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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO TARNYBOS PASTATŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Administracijos ūkio tarnybos pastatų priežiūros darbininko pareigybė yra darbuotojo,
dirbančio pagal darbo sutartį pareigybė, priskiriama darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Darbininko pareigybė reikalinga prižiūrėti teritoriją ir remontuoti įstaigos pastatus,
saugoti patikėtus įrenginius, įrankius ir patalpų raktus.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būti tvarkingas, pareigingas, atsakingas;
4.2. būti įgijęs statybininko profesinį išsilavinimą ir gebėti atlikti įvairius statybos bei
pastatų priežiūros darbus;
4.3. išmanyti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus;
4.4. žinoti objekto apsauginės signalizacijos kodus, mokėti ją valdyti;
4.5. žinoti įstaigos teritorijos ribas ir apsauginės bei priešgaisrinės signalizacijos garso
signalus, patalpų išsidėstymą;
4.6. pagal savo kompetenciją išmanyti prietaisų ir įrengimų veikimo principus, mokėti
jais naudotis;
4.7. žinoti įrengimų gedimų požymius ir priežastis.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. daro atitinkamus įrašus administracinio pastato apsaugos pridavimo žurnale apie
apsaugų darbą (tiesiogiai arba klaidingai suveikus), pridavimo ar priėmimo laiką;
5.2. informuoja apie galimas avarijas ir poveikius aplinkai, taiko prevencijos priemones
jiems išvengti;
5.3. montuoja, taiso, eksploatuoja ir remontuoja vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus
bei santechnikos įrenginius;
5.4. atlieka apdailos, remonto darbus;
5.5. palaiko švarą ir tvarką administracinio pastato patalpose;
5.6. atlikus darbą ar pasibaigus darbo dienai sutvarko savo darbo vietą;
5.7. sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;
5.8. baigę darbą užrakinti kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina ar nėra
paliktų įjungtų elektros prietaisų;
5.9. kilus gaisrui įstaigoje, jos teritorijoje arba arti jos, nedelsiant praneša ugniagesiams,
administracijos vadovybei ir imasi visų priemonių gaisrui likviduoti;

5.10.
kiekvieną
dieną
apžiūri administracijos teritoriją, surenka šiukšles,
šluoja, valo, kasa sniegą, barsto smėlį ir kt.;
5.11. įvykus gedimui apsauginės signalizacijos įrenginyje, nedelsiant praneša tarnybos
vadovui, o esant reikalui – apsaugos tarnybai;
5.12. suradus įėjimo (įsilaužimo) pėdsakus, nedelsiant apie tai praneša apsaugos tarnybai
ir tarnybos vadovui;
5.13. tarnybos vadovui praneša apie elektros, vandentiekio ar šildymo sistemų gedimus;
5.14. vykdo kitus su Ūkio tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus, tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
IV SKYRIUS
ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
6. Darbininkas tiesiogiai pavaldus Ūkio tarnybos vadovui.
7. Už savo pareigybės aprašyme išvardintų reikalavimų bei funkcijų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą darbininkas atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
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