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STATINIU PRIEZIUROS DARBININKO
PNNTTCi'StS APRASYMAS NR. ?

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos statiniq prieZilros darbininko pareigybe, kodas

931216 1ra priskiriama nekvalifikuotq darbininkll gupei.

2. Pareigybes lygis: D.
3. parefybes i^ti.ti., atlilri nesudetingus statybos remonto darbus pastato viduje ir lauke,

remontuoti vidaus ir lauko inventoriq.
4. Statiniq prieZiflros darbininkas pavaldus direktoriui ir [kvedZiui'

II SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

5. Stariniq prieZi[ros darbininkui netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos

reikalavimai.
6. Statiniq prieZiiiros darbininkas turi Zinoti ir iSmanl'ti:

6.1. KupiSLio r. Alizavos pagrindines mokyklos teritorijos, pastatq patalpq iSplanavim4;

6.2. statiniq, irengimq bei komunikacijq i5destymo planq;

6.3. pastaq ir statiniq technines savybes;

6.4. iinamojo remonto darbq atlikimo terminus, eili5kum4 ir tvark4;

6.5. vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemq technologijas ir reikalavimus darbui su jomis;

6.6. darbo priemoniq ir irankiq ru3is, jq darbo ir saugojimo wark4;

6.7. darbuotojq dartq'saugos ir sveikatos, priesgaisrines saugos, elektrosaugos, higienos

reikalavimus.
7. Statiniq prieZitiros darbininkas privalo vadovautis:

7.1 . Lietuvos Respublikos istatymais ir po[statyminiais aktais;

7.2. Lietuvos Respublikos 
- 
Vyriauiybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje

gatiolandiais norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo santykius,

darbuotojq saug4 ir sveikat4;
7.3. darbo tvarkos taisYklemis;
7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo PareigYbes aPra5Ymu;

7.6. kitais fufiStio 
-r. 

Alizavos pagrindines mokyklos lokaliniais dokumentais (isakymais,

potvarkiais, nurodymais, taisyklemis ir pan.)'

III SKYRIUS
Sras panntcAs EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJoS

8. Statiniq prieZiiiros darbininkas atlieka Sias funkcijas:

8.1. pagal savo turim4 kvalifikacijq atlieka Siuos darbus:

S. t . i. p'astaq ir statiniq remonto darbus, kuriuos dirbti paveda iikvedys'

S. i .Z. rAo pastato sienas, uZsikimsusius lietvamzdiius, apZiiiri ir remontuoja paslatq stogus;

g.i.3. p.iii*i vandentiekio, kanalizacijos sistemas ir Salina ar organizuoja jq sutrikimo ar

gedimr+ Salinim4;
8. t .4. remontuoja vidaus ir lauko inventoriq, keidia spynas, remontuoja baldus;
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8. 1.5. atlieka nkvedZio pavestus kitus remonto darbus;

8.2. palaiko tvark4 ir Svar4 darbo vietoje;
8.3. dirbdamas darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, lrankiais, irengimais, laikosi saugos ir

sveikatos reikalavimq, laiko frankius tik tam skirtoje vietoje ir nepalieka jq prieinamq moksleiviams ar

ftetiesiems asmenims;
8.4. prane5a apie darbo metu pastebetus pastato sistemq gedimus tikvedZiui ir imasi priemoniq

jiems pa5alinti.

IV SKYRIUS
MOKINIV SAUGUMO UZTIKRINIMAS

9. Statiniq prieZiflros darbininkas, ltargs ar pastebejEs Zodines, fizines, socialines patydias,

smurtQ:
9.1. nedelsdamas isikiSa ir nutraukia bet kokius toki itarimq keliandius veiksmus;

9.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja ar yra itariamas tydiojimusi, KupiSkio r.

Alizavos pagrindines mokyklos nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;

9.3. ra5tu informuoja patyrusio patydias, smurt4 mokinio klases aukletoj4 apie itariamas ar

ivykusias patydias;
9.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi ipagalbq galindius suteikti

asmenis (tevus (globOjus, rtipintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorir.l) irlar institucijas (pvz.:

policij4, greitqj4 pagalb4 ir kt.).
10. Statiniq prieZitros darbininkas, ftargs ar pastebejgs patydias kibemetineje erdveje arba gavgs

apie jas praneSim4:
10.1. esant galimybei issaugo vykstandiq patydiq kibemetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas

imasi reikiamq priemoniq patydioms kibemetineje erdveje sustabdyti;

10.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui keipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis

(tevus (globejus riipintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) ar institucijas (policij4);' 
10.3. pagat galimybes surenka informacijq apie besitydiojandiq asmenq tapatybg, dalyviq skaidiq

ir kitus galimai svarbius faktus;
10.4. ra5tu informuoja patydias patyrusio mokinio klases aukletoj4 apie patydias kibemetineje

erdveje ir pateikia irodymus (i5saugot4 informacijq);-10.5. 
turi teisg apie patydias kibemetineje erdveje praneSti Lietuvos Respublikos rySiq

reguliavimo tarnybai pateikdamas pranelim4 intemeto svetaineje aCresu www.drausiskasintemetas.lt.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBE

I 1. Statiniq prieZi[ros darbininkas atsako uZ:

I 1 .1 . teises aktr:ose ir Siame pareigybes apraSyme numatytq funkcijq vykdym4;

11.2. Kupiskio r. Alizavos pagrindines mokyklos pastatq ir statiniq, komunikacijq, teritorijos

bei patalpq, priskirq jam priZiureti ir remontuoti, tvarkingum4 ir 5var4;' 
t t.i.'jam patiketo inventoriaus, irengimq ir instrumentq tinkam4 naudojimq ir apsaugq;

I 1.4. tinkam4 darbo laiko naudojim4 pareigoms vykdyi;
11.5. darbo drausmes PaZeidimus;
1 1.6. jo veiksmais ir neveikimu padaryt4 Lal4;

11.7. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimq

vykdymq.
12. statiniq prieZiiiros darbininkas uz savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo

tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos istatymq nustatya tvarka'

13. Siatiniq prieZiuros darbininkas uZ darbo drausmes paZeidimus gali biiti atleistas i5 darbo.

Parenge iikvede Sandra Balitniene
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