
PATVIRTINTA 
L. e. Varėnos J. Čiurlionytės menų 

mokyklos direktoriaus pareigas 

2019 m. spalio 16 d. 

įsakymu Nr. V-5-95 
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PASTATŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Ši pareigybė priskiriama darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 
3. Pareigybės paskirtis. Ši pareigybė reikalinga atlikti smulkiems remonto darbams 

mokykloje, taip pat pastato ir mokyklos teritorijos bendros priežiūros. 

4. Mokyklos pastatų techninės priežiūros darbininkas pavaldus savo darbe vadovaujasi 

mokyklos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 

Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Mokyklos nuostatais, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, Mokyklos saugos ir sveikatos instruktavimo tvarkos aprašu, nustatytomis mokinių 

darbo ir saugaus elgesio pamokose taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu. 

5. Pastatų techninės priežiūros darbininkas pavaldus ir atskaitingas Mokyklos direktoriui, 

jį pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Šio lygio pareigybės darbuotojui išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai 

netaikomi. 

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

7.1. gebėti bendradarbiauti, būti atsakingam, maloniam, sąžiningam ir kantriam; 

7.2. gebėti tiksliai, teisingai ir laiku atlikti pavestus ūkinės dalies darbus; 
7.3. gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. atlieka smulkius remonto darbus, taiso ir likviduoja smulkius gedimus Mokykloje 

(elektros, vandentiekio, kanalizacijos, staliaus darbus); 

8.2. inicijuoja viešuosius pirkimus, pagal reikalavimus užpildo reikalingus dokumentus; 

8.3. reikalui esant taiso ir remontuoja smulkius pastato išorės, fasado ir stogo gedimus; 

8.4. padeda ruoštis mokyklos koncertiniams ir parodiniams renginiams (instrumentų 

paruošimas, salės paruošimas, paveikslų kabinimas ir pan.); 

8.5. moksleivių atostogų metu padeda Mokyklos valytojoms generaliniam Mokyklos 

valymui ir ruošai; 

8.6. įvykus nelaimingam atsitikimui suteikia pirmąją pagalbą ir nedelsiant praneša 

Mokyklos vadovybei; 

8.7. seka specialiame žurnale registruojamus darbuotojų ir mokytojų pageidavimus 
atliekamiems darbams; 

8.8. puikiai žino Mokyklos vidinį išplanavimą, laikosi saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės saugos, higienos ir sanitarijos reikalavimų; 

8.9. saugo ir prižiūri Mokyklos turtą, apie pastebėtus pažeidimus ir niokojimus nedelsiant 

informuoja mokyklos vadovybę; 



8.10. laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, vadovaujasi pagarbos žmogaus 

teisėmis, viešumo, teisingumo principais; 

8.11. teikia Mokyklos vadovams visą reikalingą informaciją apie mokyklą, susijusią su 
pagalbinio darbininko darbu; 

8.12. Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka derina pavadavimo klausimus, atostogas; 
8.13. užtikrina Mokyklos patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos aprašo 

įgyvendinimą; 

8.14. atsitikus nelaimingam atsitikimui Mokykloje, suteikia nukentėjusiajam pirmąją 

pagalbą, informuoja vadovybę, t. p. pastebėjus smurto, patyčių atvejį nedelsiant informuoja 

mokyklos vadovybę, imasi atitinkamų priemonių, esant būtinybei suteikia pirmą pagalbą; 

8.15. nepriekaištingai ir laiku atlieka šiame pareigybės aprašyme išvardintas funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

9.1. už funkcijų ir pareigų, išvardintų šiame aprašyme, atlikimą; 

9.2. už jam pavestus ir padarytus remonto darbus, ritmingą ir kokybišką darbą be pašalinių 

trukdžių; 

9.3. už Mokyklos direktoriaus nurodymų, įstatymų, Vyriausybės nutarimų, norminių aktų, 

įgyvendinimą; 

9.4. darbuotojo atsakomybė yra reglamentuota Mokyklos darbo tvarkos taisyklių apraše. 
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