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Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 
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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ PASTATŲ IR STATINIŲ 

EINAMO REMONTO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pastatų ir statinių einamo remonto 

darbininkas (toliau – pastatų ir statinių einamo remonto darbininkas), kodas 515301, yra 

kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

3. Pareigybės paskirtis – atlikti įvairaus sudėtingumo buitinius santechnikos darbus 

Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – darželis). 

4. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PASTATŲ IR STATINIŲ EINAMO REMONTO 

DARBININKUI 

 

5. Pastatų ir statinių einamo remonto darbininkas turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

5.1. Privalo išmanyti:  

5.1.1. vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų sandarą, šildymo sistemų dalis; 

5.1.2. santechninių sistemų blokavimo ir remonto tvarką; 

5.1.3. pagrindines santechninių sistemų ir junginių detalių rūšis; 

5.1.4. vandens įrenginių sistemos tipinius gedimus; 

5.1.5. remonto darbuose naudojamus universalius ir specialius įrankius ir jiems keliamus 

reikalavimus; 

5.1.6. detalių, mazgų sujungimo būdus; 

5.1.7. defektų išaiškinimo ir pašalinimo būdus; 

5.1.8. šaltkalvystės pagrindus; 

5.1.9. visų grupių vandens, kanalizacijos ir šildymo sistemų sujungimo schemas ir mazgų 

tarpusavio ryšį;  

5.1.10. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus. 

5.2. Privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, darželio nuostatais, 

darželio direktoriaus įsakymais, darželio darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijomis, patvirtintomis higienos normomis ir reikalavimais, bei šiuo pareigybės aprašymu. 

5.3. Nustatyta tvarka tikrintis sveikatą, išklausyti privalomus kursus, turėti tai 

patvirtinančius pažymėjimus, laikytis asmeninės darbo higienos.  

 

III SKYRIUS  

PASTATŲ IR STATINIŲ EINAMO REMONTO DARBININKO FUNKCIJOS 

 

6. Pastatų ir statinių einamo remonto darbininkas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Atlieka įvairaus sudėtingumo buitinius santechnikos darbus. 

6.2. Ardo, remontuoja vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų dalis. 
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6.3. Ruošia atskiras detales, vamzdžius, kranus, ventilius, smulkias metalines konstrukcijas 

santechniniams įrengimams remontuoti ir užsandarinti. 

6.4. Keičia atskirus mazgus.  

6.5. Dalyvauja bendrose darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, bendruomenės 

talkose ir kt.  

6.6. Vykdo kitus direktoriaus pavedimus ir užduotis, nenumatytus šiame pareigybės 

aprašyme. 

7. Pastatų ir statinių einamo remonto darbininkas puoselėja emociškai saugią aplinką, 

reaguoja į smurtą bei patyčias darželyje. 
__________________________________________________ 


