
  

 

1 priedas 

PATVIRTINTA 

Kretingos rajono Salantų gimnazijos 

direktoriaus  

2007 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V1-252 

 

PASTATŲ IR STATINIŲ IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO  
PAREIGINIS APRAŠAS 

 
 

I. BENDROJI DALIS 

1. Pastatų ir statinių ir einamojo remonto darbininkas (toliau darbininkas) tvarko ir 

remontuoja jam nurodytus gimnazijos objektus (patalpos, aplinka, pastatai). 

2. Darbininko pareigoms priimamas asmuo, turintis nebaigtą vidurinį arba kitokį 

išsilavinimą ir sugebantis savarankiškai dirbti. 

3. Darbininką pareigoms skiria ir atleidžia, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę 

darbo sutartį gimnazijos direktorius. 

4. Darbininkas pavaldus direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui administracijai ir ūkiui. 

5. Kai darbininko nėra darbe dėl pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas 

darbuotojas pagal gimnazijoje nustatytą darbuotojų tarpusavio pakeičiamumą. 

6. Darbininkas privalo žinoti: 

6.1.  gimnazijos struktūrą, jos darbo organizavimą; 

6.2.  materialinės atsakomybės pagrindus; 

6.3.  patalpų priežiūros, remonto darbų atlikimo tvarką; 

6.4.  remontuojamų patalpų tipus, paskirtį; 

6.5.  priemonių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę; 

6.6.  naudojamų remonto medžiagų sudėtį ir savybes bei jų naudojimo taisykles; 

6.7.  kėlimo darbų leistinas normas; 

6.8.  bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus. 

7. Darbininkas privalo mokėti: 

7.1.  naudotis darbo įrankiais; 

7.2.  naudotis buitine technika. 

8. Darbininkas privalo išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektosaugos, 

higienos, sanitarijos ir estetinius reikalavimus. 

9. Darbininkas privalo vadovautis gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiais 

pareiginiais nuostatais. 
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II. DARBININKO PAREIGOS 

1. Kruopščiai, kokybiškai ir laikantis darbų atlikimo eiliškumo tvarkos remontuoti 

paskirtas patalpas, gimnazijos pastatus, tvarkyti aplinką ir patalpas. 

2. Dirbti tik dėvint darbo drabužius. 

3. Nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui. 

4. Dirbti pagal gimnazijos administracijos patvirtintą darbo grafiką. 

5. Dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais. 

6. Naudotis darbo įrankiais ir prietaisais griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir 

įsitikinus, kad jie techniškai tvarkingi. 

7. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant 

informuoti direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkiui, o jo nesant - direktorių. 

8. Atlikus remonto darbus palikti tvarkingą darbo vietą. 

III. DARBININKO TEISĖS 

3.1. Darbininkas turi teisę: 

3.1.1. reikalauti, kad direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui laiku ir pakankamais 

kiekiais aprūpintų darbui skirtomis medžiagomis bei įrankiais; 

3.1.2. reikalauti saugių darbo sąlygų; 

3.1.3. neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbų saugos, priešgaisrinės saugos,  

elektrosaugos bei higienos taisyklėms, prieš tai pranešus gimnazijos administracijai; 

3.1.4. pateikti gimnazijos administracijai pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms pagerinti; 

3.1.5. dalyvauti gimnazijos susirinkimuose bei reikšti savo nuomonę; 

3.1.6. kreiptis raštu arba žodžiu į gimnazijos direktorių ar į kitą gimnazijos administracijos 

darbuotoją įvairiais asmeninio pobūdžio klausimais. 

IV. DARBININKO ATSAKOMYBĖ 

4.1. Darbininkas atsako už: 

4.1.1. atliekamų darbų kokybę; 

4.1.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus. 

4.2. Už savo pareigų netinkamą vykdymą darbininkas atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
 
Susipažinau ir sutinku:_______________________________________________________ 
                                                             (parašas)                     (data)                    (vardas, pavardė) 

 

____________________ 

 


