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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS 

 

ĮRENGIMŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 

1. Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas yra priskiriamas 4 grupės pareigybei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybės paskirtis – ūkines technines funkcijas atliekantis darbuotojas. 

4. Pareigybės pavaldumas – įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas pavaldus 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

 

II SKYRIUS 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

 

DARBUOTOJUI 

 

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

6. Muzikos mokyklos įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininku dirbti priimamas 

asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis elektriko ir elektrosaugos kvalifikacinius pažymėjimus ir 

santechniko kvalifikacinį pažymėjimą; 

7. įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininką priima į darbą ir atleidžia darbdavys savo 

tvarkomuoju dokumentu; 

8. įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas turi žinoti; 

8.1. elektrotechnikos pagrindus; 

8.2. elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones; 

8.3. žemos įtampos laidų litavimo ir sujungimo būdus; 

8.4. visų rūšių elektrinių jungčių santechninius reikalavimus; 

8.5. saugos darbe su elektros įrengimais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros įrengimų 

ir prietaisų priežiūros tvarką; 

8.6. vandentiekio ir kanalizacijos, šildymo sistemų sandarą, savybes ir paskirtį; 

8.7. policijos, priešgaisrinės saugos, greitosios medicinos pagalbos iškvietimo telefonų numerius;  

8.8. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams; 

8.9. darbo saugos instrukciją; 

8.10. elektros ūkiui ir priešgaisrinei saugai keliamus reikalavimus ir jų laikytis; 



8.11. įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas darbo metu turi būti blaivus, 

mandagus, kultūringai elgtis su mokyklos mokytojais, darbuotojais ir kitais piliečiais. 

 

III SKYRIUS 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

12. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

12.1. įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas atlieka atskirus sudėtingus elektros 

įrengimų ir prietaisų montavimo, remonto ir priežiūros darbus; 

12.2. patikrina ir reguliuoja po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę; 

12.3. remontuoja elektros apšvietimo sistemas; 

12.4. patikrina prieinamųjų  montavimo schemų markiruotę; 

12.5. pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis 

įjungimo schemomis; 

12.6. praneša darbdaviui apie suremontuotus elektros įrengimus ir prietaisus; 

12.7. atlieka kitus buitinius elektros įrengimų ir prietaisų, elektros perdavimo linijų remonto, 

santechnikos darbus; 

12.8. vandens įrengimų sistemos tipinius gedimus; 

12.9. santechninės sistemos reguliavimo ir tvirtinimo darbus; 

12.10. nepatiki savo pareigų kitam asmeniui; 

12.11. susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint išeiti į darbą, apie tai praneša darbdaviui; 

12.12. mokyklos pastato vidaus ir išorės  priežiūra; 

12.13. einamieji ir smulkūs vidaus remonto darbai. 

 

IV. SKYRIUS 

 

ATSAKOMYBĖ 

 

13. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

13.1. įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas atsako už saugų ir patikimą visų 

elektros apšvietimo tinklų, variklių, mechanizmų ir prietaisų darbą; 

13.2. už tvarkingą pastatų, patalpų, pagrindinių priemonių naudojimą, jų priežiūrą ir remontą; 

13.3. už santechninių įrengimų ir prietaisų veikimą be gedimų ir avarijų; 

13.4. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymą, 

specialiųjų saugos reikalavimų vykdymą; 

18. Įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkui gali būti taikomos drausminės 

nuobaudos, administracinė, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis: 

18.1. nevykdė arba prastai atliko savo pareigas, dėl ko jo prižiūrimoje valdoje susidarė avarinė 

situacija, santechnikos dalyje antisanitarinė ir netinkama darbui būklė; 

18.2. pažeidinėjo darbo drausmę; 

18.3. darbo metu girtavo; 

18.4. savo veiksmais ar neveiklumu padarė darbdaviui materialinę žalą. 

 

_______________________ 


