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                                                   KAUNO SPORTO MOKYKLOS „ GAJA“ 
                                    

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I.   
                                                    PAREIGYBĖ 

 
1. Pareigybės pavadinimas -Pastatų priežiūros bei einamo remonto darbininkas. Grupė –

Nekvalifikuoti darbuotojai. 

2. Pareigybės lygis- Pastatų priežiūros bei einamo remonto darbininkas priskiriamas -  D 

lygiui.  

3.  Pareigybės paskirtis- Pastatų priežiūros bei einamo remonto darbininko pareigybė 

reikalinga atlikti smulkius remonto darbus ir kitus pagalbinius darbus, reikalingus tinkamam 

mokyklos funkcionavimui. Bendroji veiklos sritis yra pagalbinių ūkio darbų atlikimas. 

4. Pareigybės pavaldumas- Pastatų priežiūros bei einamo remonto darbininkas  tiesiogiai 

pavaldus mokyklos direktoriui ir bazės vedėjai. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 
DARBUOTOJUI 

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

         5.1. turėti vidurinį ar nebaigtą vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją ir 

sugebantis savarankiškai dirbti; 

         5.2. gebėti saugiai dirbti elektriniu grąžtu; 

         5.3. neturėti žalingų įpročių; 

         5.4. mokėti naudotis kirviu, pjūklu, stiklo rėžikliu, plaktuku, įvairiomis replėmis, ir kitais 

darbo įrankiais; 

          5.5. gebėti atlikti staliaus darbus; 

 
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

          6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 



         6.1. atlieka pavestus darbus pastato viduje: 

         6.2. atlieka mokyklos patalpų, sporto salių einamąjį remontą, mokomųjų priemonių ir 

prietaisų remontą, smulkių baldų  remontą; tvarko langus, duris; 

         6.3. atlieka nesudėtingus darbus pagal eskizus arba darbo brėžinius; 

         6.4. atjungia įrengimus esant netinkamai jų ekspoatacijai; 

         6.5. padeda remontuoti mokyklos transportą; 

         6.6. tvarko mokyklos teritoriją ( nušluoja, surenka šiukšles ir sudeda į specialius 

konteinerius); 

         6.7. grėbia lapus, pjauna žolę, karpo krūmus,gyvatvores, genėja medžius; 

         6.8. žiemos metu valo sniegą mokyklai priklausiančioje teritorijoje; 

         6.9. valo pastato sienas, užsikimšusius lietvamzdžius, apžiūri ir  atlieka stogo remonto 

darbus; 

         6.10. paruošia patalpas varžyboms ir kitiems renginiams. 

         6.11. vykdo bazės vedėjos kitus pavedimus, susijusius su mokyklos veikla. 

         6.12. be konkrečiai išvardintų pareigų vykdo ir kitus mokyklos direktoriaus nurodymus. 

 

 
 

Susipažinau  

_____________________________________ 
                      ( darbuotojo pareigos)  
_____________________________________ 
                      ( parašas)       
_____________________________________ 
                      ( darbuotojo  vardas, pavardė)  
_____________________________________ 

                       ( data)   


