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                                                                                                                           Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro  

                                                                                                               direktoriaus 2018 m. spalio 1d. 

                                                                                              įsakymu Nr.V1-66 

 

JONAVOS VAIKO  IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO PASTATO REMONTO 

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro pastato remonto darbininko pareigybė priskiriama 

kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2.   Pareigybės lygis – C. 

3.   Darbuotojas tiesiogiai pavaldus direktorės pavaduotojai ūkio reikalams.   

        

II SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

      4.    Pastato remonto darbininkas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

4.1..   Darbuotoju leidžiama dirbti ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims, atitinkamos 

kvalifikacijos, pasitikrinusiems sveikatą, išklausiusiems įvadinį instruktavimą ir instruktavimą 

darbo vietoje. 

4.2.Pastato remonto darbininkas turi mokėti dirbti elektros įrenginių priežiūros ir remonto 

elektriko darbą.  

4.3. Pastato remonto darbininkas turi mokėti atlikti santechnikos įrenginių priežiūros ir remonto 

darbus. 

4.4. Darbininkas privalo turėti staliaus-dailidės darbo patirties. 

4.5.Pastato remonto darbininkas turi mokėti dirbti visus pastato vidaus ir išorės, smulkaus ir 

vidutinio remonto darbus. 

4.6.Turi gerai žinoti priešgaisrinės saugos taisykles. 

4.7.Darbininkas privalo gerbti vaiko asmenybę. 

4.8.Dirbti darbą komandoje. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5.  Pastato remonto darbininkas privalo dirbti kruopščiai, sąžiningai, saugoti globojamų vaikų 

sveikatą ir gyvybę. 

6. Nepalikti darbo vietos be administracijos leidimo. 

7. Darbininkas privalo nuolat tikrintis sveikatą pagal patvirtintą vaikų globos namuose grafiką. 

8. Privalo gerai žinoti vidaus patalpų bei lauko teritorijos išplanavimą. 

9. Privalo užtikrinti, kad visi elektros įrenginiais bei elektros instaliacija būtų tvarkingi, saugūs 

ir veiktų normaliai. 

10. Prieš pradėdamas elektros instaliacijos ar įrenginių remonto darbus, privalo pranešti patalpas 

eksploatuojančiam personalui. 

11. Privalo mokėti suteikti pirmąją pagalbą. 

12. Užtikrinti, kad elektros prietaisai būtų naudojami tik tam skirtose vietose, pagal galiojančias 

normas. 

13. Pastoviai tikrinti elektros įrenginių, prietaisų, jungiklių, kištukų, rozečių būklę šeimynų 

patalpose, o sugedusius, remontuoti nedelsiant. 

14. Privalo reikalauti, kad visi  darbuotojai laikytųsi elektrosaugos taisyklių. 

15. Neleisti vaikams lakstyti  koridoriais, laiptais, savarankiškai eiti į rūsio patalpas, bei liesti 

rankomis elektros prietaisus, instaliacinius laidus, jungiklius ir kt. 
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16. Įrankius, skirtus remontuoti ir prižiūrėti elektros įrangą, laikyti užrakintus 

dirbtuvės, kitiems asmenims neprieinamoje vietoje. 

17. Neįjungti atsitiktinai ar klaidingai elektros srovės. 

18. Privalo dėl visų pastebėtų elektros įrengimų ir įrengimų gedimų, nedelsdamas pranešti 

administracijai. Smulkius darbus atlikti nedelsiant.  

19. Privalo mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą. 

20. Privalo gerai žinoti  santechninės įrangos būklę, bei labiausiai pažeidžiamas jos vietas, 

reguliariai tikrinti ir laiku remontuoti šeimynų santechninius įrenginius. 

21. Reikalauti, kad šeimynų ir kitose  patalpose esantys santechniniai įrenginiai būtų tinkamai 

eksploatuojami, kad jų specialiai negadintų globojami vaikai. 

22. Privalo išmanyti  šildymo sistemos esmę bei įrenginių konstrukciją. 

23. Sudėtingesnius darbus dirbti tik suderinus su  administracija. 

24. Šeimynos socialiniam pedagogui leidus, pasitelkti į pagalbą  globojamus vaikus, jei darbai 

nepavojingi ir nesudėtingi. 

25. Privalo pastoviai tikrinti pastato vidaus patalpų, lauko sienų, stogo būklę, durų, langų, 

užraktų, užsklandų būklę. 

26. Kiekvieną darbo dienos rytą patikrinti gedimų registravimo sąsiuvinį. Pašalinus gedimą, 

pasirašyti sąsiuvinyje. 

27. Rūsio patalpas tvarkyti direktorės pavaduotojai ūkio reikalams nurodymu. 

28. Pastato remonto darbininko dirbtuvėse privalo būti tvarka, o jam neesant tose patalpose, 

rakinamos. 

29. Darbininkas privalo kilus gaisrui, veržiantis į  patalpas pašaliniams asmenims ar kitokiu 

ekstremaliu atveju skambinti pagalbos telefonu 112. 

30. Taupyti šilumą, vandenį, elektros energiją. 

31. Dalyvauti talkose, dirbti kitą, administracijos paskirtą darbą. 

32. Pasidalinti darbo įgūdžiais su  globojamais vaikais, leisti jiems patiems atlikti nesudėtingus 

darbus, taisyti globojamų vaikų avalynę. 

33. Saugoti  turtą, apie pastebėtus gedimus, netvarką pranešti administracijos darbuotojams. 

34. Iškilusias problemas tarp bendruomenės narių spręsti vietoje kartu su administracija ir 

įstaigos taryba. Neskleisti įstaigos problemų už jos ribų. 

35. Atsako už pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

36. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo ir poilsio sąlygos, teisės aktų nustatytos 

socialinės ir kitos garantijos. 

37. Reikalauti, kad darbdavys aprūpintų kokybiškais darbo įrankiais, įtaisais, spec. Drabužiais, 

pagalbinėmis priemonėms, statybinėmis medžiagomis, atsarginėmis detalėmis, individualios 

saugos priemonėmis ir kt. 

38. Siūlyti naujoves, pasiūlymus savo darbo sąlygų gerinimui. 

39. Kelti kvalifikaciją ir profesinį meistriškumą. 

40. Atsisakyti dirbti kai iškyla pavojus sveikatai ar gyvybei. 

 

_____________________________ 

 

 

Parengė: direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Milda Cinkuvienė 

 

Susipažinau ir sutinku 

____________________________________ 

( vardas, pavardė, parašas) 

Data 
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