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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO AUTOMECHANIKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro automechanikas. Pareigybės grupė – 4. 

Kvalifikuoti darbuotojai. 

2. Pareigybės lygis – C.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją; 

3.2  privalo vadovautis Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro nuostatais, direktoriaus 

įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, 

priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir apsaugos sistemos reikalavimais, darbuotojų etikos 

kodeksu ir šiuo pareigybės aprašymu; 

3.3  turi nuolat tobulintis profesinės veiklos srityje; 

3.4. savo darbe vadovautis įstaigai priklausančių autotransporto priemonių, įrenginių su 

vidaus degimo varikliaistechninėmis charakteristikomis ir kita specifine darbo literatūra; 

3.5. žinoti galimas avarijas ir galimus poveikius aplinkai, prevencijos priemones jiems 

išvengti; 

3.6  privalo  mokėti: 

3.6.1. prižiūrėti bei remontuoti autotransporto priemones ir įrenginius su vidaus degimo 

varikliais; 

3.6.2. išmanyti remontuojamų įrenginių, automobilių mazgų konstrukcijas; 

3.6.3. atsakingai vykdyti patikėtas užduotis; 

3.6.4.  dirbti kokybiškai, saugoti įmonės inventorių, taupiai naudoti medžiagas ir žaliavas. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. nustato automobilių ir kitų įrenginių su vidaus degimo varikliais gedimus ir jų 

priežastis; 

4.2. numato kokius remonto darbus reikia atlikti, įvertina atskirų automobilio dalių būklę ir 

nusidėvėjimo laipsnį; 

4.3. atlieka smulkius remonto darbus; 

4.4. pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlieka pavestą darbą; 



 

4.5. informuoja darbdavį pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus 

rizikos veiksmus darbo vietose ir jų poveikį sveikatai; 

4.6. teikia pasiūlymus įstaigos administracijai, svarstant bei sudarant įstaigos 

perspektyvinius planus dėl įstaigos ekonomiškumo didinimo autoūkyje, dėl įstaigos transporto 

priemonių ir kitų įrenginių su vidaus degimo varikliais atnaujinimo; 

4.7. kelia savo kvalifikaciją ir gerina žinias, reikalingas automechaniko darbui atlikti; 

4.8. atlieka ir kitus vadovo nurodytus darbus, susietus su pareigybės aprašymu. 
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