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PASTATŲ IR SISTEMŲ EINAMOJO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ  

 

1. Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininko pareigybė yra priskiriama III grupei.   

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininko pareigybės paskirtis – atlikti progimnazijos 

pastato išorės ir vidaus patalpų, sistemų einamojo remonto darbus. 

4.  Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas pavaldus ir atskaitingas progimnazijos 

ūkvedžiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PASTATŲ IR SISTEMŲ EINAMOJO REMONTO 

DARBININKUI 

 

5. Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą ir/ar įgytą profesinę kvalifikaciją; 

5.2. turėti bent vieną iš išvardintų kvalifikacijų: staliaus, dažytojo, statybininko, santechniko; 

5.3. gebėti saugiai valdyti, naudoti pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkui priskirtus 

agregatus, įrankius ir darbo priemones; 

5.4. suprasti atliekamų darbų specifiką, darbų saugą, elektrosaugos taisykles; 

5.5. mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje. 

 

III SKYRIUS 

PASTATŲ IR SISTEMŲ EINAMOJO REMONTO DARBININKO FUNKCIJOS 

 

 

6. Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas (toliau – Darbininkas) vykdo tokias 

funkcijas: 

6.1. prižiūri mokyklai priklausančius pastatus ir sistemas; 

6.2. atlieka mokyklos sistemų, patalpų, inventoriaus lauke nesudėtingus remonto darbus; 

6.3. remontuoja, tveria mokymo inventorių, baldus; 

6.4. remontuoja kabinetų duris, spynas; 

6.5. perneša mokymo inventorių ir baldus; 

6.6. naudoja individualias darbų saugos priemones; 

6.7. atlieka kitus būtinus santechnikos darbus: remontuoja ir keičia santechninius įrenginius, 

atlieka vamzdynų valymą jiems užsikimšus;  

6.8. susidarius  sudėtingai situacijai  (dėl pablogėjusios sveikatos, techninių priemonių 

gedimo, dėl stichinių gamtos reiškinių ar kt.), dėl kurios gali įvykti avarija ar nelaimingas 

atsitikimas, praneša ūkvedžiui; 



6.9. kilus gaisrui, informuoja mokyklos vadovus, pradeda gesinti gaisrą turimomis gesinimo 

priemonėmis. Kilus pavojui išeina iš pavojingos sveikatai zonos; 

6.10. baigęs darbą surenka darbo įrankius, asmenines apsaugines priemones ir padėti juos į jų 

saugojimo vietą, sutvarko remonto vietą; 

6.11. darbą organizuoja taip, kad jo metu nekiltų pavojus mokiniams ir darbuotojams. 

7. Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas turi teisę: 

7.1. gauti informaciją, įrankius reikalingus pagal kompetenciją priskirtai veiklai vykdyti; 

7.2. pasirinkti saugius veiklos būdus ir formas; 

7.3. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, profesinių sąjungų, asociacijų veikloje; 

7.4. būti skatinamas teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.5. atsisakyti atlikti darbus, nesulygtus darbo sutartimi; 

7.6. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

8. Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas gali turėti kitų teisių, nustatytų Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ  

 

9. Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininko atsakomybė: 

9.1. atliekant darbus, pirmiausiai šalinti mokinių saugumui ir gyvybei gręsiančius gedimus;   

9.2. vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, progimnazijos nuostatus, laikytis mokyklos 

darbo tvarkos taisyklių, šio pareigybės aprašymo; 

9.3. tinkamai atlikti priskirtas funkcijas, progimnazijos ūkvedžio pavedimus; 

9.4. atsakyti už atliktų vidaus ir lauko darbų kokybę; 

9.5. saugiai  naudoti priskirtą inventorių, darbo priemones, įrankius, juos saugoti, teisingai 

eksploatuoti; 

10. Pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas už savo pareigų nevykdymą ar 

netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

 

_____________________________________ 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

 
 

 

 


