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TECHNIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Pareigybės pavadinimas – technikas. Pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų
grupei.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti mokyklos administruojamose sporto bazėse techniniusūkinius darbus.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus sporto bazių administratoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Technikui keliami kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją
5.2. gebėti įvertinti techninę-ūkinę sporto bazių būklę ir numatyti reikalingus darbus;
5.3. išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką;
5.4. žinoti darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, higienos reikalavimus;
5.5. gebėti savarankiškai priimti sprendimus, taikyti įgytas žinias ir įgūdžius;
5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Technikas, siekdamas įgyvendinti mokyklai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
6.1.

atlieka jam pavestus darbus mokyklos administruojamose sporto bazėse;

6.2.

kasdien apvažiuoja visas mokyklos administruojamas sporto bazes, apžiūri

techninį stovį ir:
6.2.1.

radęs smulkių trūkumų, imasi veiksmų juos pašalinti;

6.2.2.

radęs didelių trūkumų, nedelsiant informuoja tiesioginį vadovą ir

bendradarbiauja su atvykusiais trūkumus šalinti „Kauno butų ūkio“ darbuotojais;
6.3.

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

prietaisų remontą, smulkių baldų remontą; tvarko langus, duris;
6.4.

atlieka nesudėtingus darbus;

6.5.

atjungia įrengimus esant netinkamai jų ekspoatacijai;

6.6.

prižiūri mokyklos tarnybinį transportą, tinkamą jo eksploataciją

6.7.

tvarko mokyklos teritoriją;

6.8.

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

6.9.

žiemos metu valo sniegą mokyklai priklausiančiose teritorijose;

6.10. valo pastato sienas, užsikimšusius lietvamzdžius, atlieka stogo remonto darbus;
6.11. paruošia patalpas ir stadioną varžyboms ir kitiems renginiams.
6.12. prižiūri natūralią ir dirbtinę veją, organizuoja ir vykdo laistymą, esant reikalui,
sutrikus vandentiekio laistymui imasi, priemonių gedimams pašalinti;
6.13. atlieka kasdienius stadiono vejos ir teritorijos priežiūros darbus;
6.14. vykdo stadiono natūralios vejos aikštės linijų žymėjimą;
6.15. sustabdo darbus, kurie kelia grėsmę sportininkų sveikatai ar gyvybei;
6.16. tvarko savo veiklos dokumentus dirba dokumentų valdymo sistemoje (DVS);
6.17. vykdo kitus tiesioginio vadovo pavedimus.
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