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ŪKIO PADALINIO PASTATŲ IR ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS DARBINIKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

  

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Ūkio padalinio pastatų ir 

įrenginių priežiūros darbininko, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – pastatų ir 

įrenginių priežiūros darbininkas), pareigybė priskiriama darbininkų grupei.  

2. Pareigybės lygis – D.  

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti Globos namų ūkio padalinio organizuojamas 

paslaugas: įrenginių, inžinierinių tinklų, mechanizmų, pastatų remontą, montavimą, demontavimą, 

įvairių pagalbinių darbų atlikimą (įrengimų ir vamzdynų dažymo, žemės kasinėjimo, švaros 

palaikymą).  

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Globos namų Ūkio padalinio 

vadovui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai; 

5.2. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą; 

5.3. būti fiziškai stipriam; 

5.4. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, ekologijos reikalavimus; 

5.5. išmanyti kėlimo darbų leistinas normas; 

5.2. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus tvarkant krovinius rankomis; 

5.3. žinoti transportuojamų krovinių tvirtinimo būdus; 

5.4. žinoti taros krovinių ypatumus; 

5.5. mokėti naudotis darbo įrankiais; 

5.6. mokėti naudotis mažosios mechanizacijos priemonėmis (vežimėliais, karučiais ir 

panašiomis priemonėmis); 

5.7. mokėti naudotis buitinės technikos priemonėmis (kirviais, pjūklais, elektriniais 

grąžtais ir kitomis priemonėmis); 

5.8. mokėti naudotis kėlimo įrenginiais (jei turi tam teisę); 

5.9. gebėti skaityti darbo brėžinius, apskaičiuoti medžiagas, matuoti ir žymėti 

medieną, paruošti medieną apdirbimui; 

5.10. žinoti apdirbamos medienos savybes; 

5.9. mokėti suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe; 

5.10. gebėti bendrauti su neįgaliaisiais, pagyvenusiais žmonėmis, mokėti dirbti 

komandoje, būti atsakingam, pareigingam, empatiškam, gebėti išvengti konfliktų. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. prižiūri ir remontuoja kompensacinę techniką bei pagalbines priemones skirtas 

neįgaliesiems; 

6.2. atlieka smulkius pastatų remonto ir apdailos darbus; 

6.3. gamina medienos gaminius pagal pateiktus brėžinius; 

6.4. atlieka medinių paviršių apdailą; 
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6.5. montuoja medinius statybinius gaminius, baldus; 

6.3. valo rankiniu bei mechaniniu būdu detales, mazgus, įrengimus ir, jei reikia, sutepa 

tepalais; 

6.4. valo, iššluoja nuo gamybinių atliekų cecho (baro) praėjimo takus bei darbo vietas; 

6.5. esant būtinumui, iškasa duobes ar tranšėjas; 

6.6. prieš ir po darbo patikrina inventorių ar jis nesugedęs, nedingęs, trūkumui apie tai 

praneša ūkio padalinio vadovui; 

6.8. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.9. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.10. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.11. vykdo kitus Globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais.   

 

 

_______________________ 
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