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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

PATALPŲ IR APLINKOS TVARKYMO DARBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro (toliau-Sporto centro) patalpų ir aplinkos 

tvarkymo darbininkas. Pareigybės grupė – 5. Darbininkai. 

2. Pareigybės lygis - D. 

3. Patalpų ir aplinkos tvarkymo darbininkas priimamas ir atleidžiamas iš Sporto centro 

direktoriaus teisės aktų nustatyta tvarka, tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui. 

4. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja Sporto centro patalpų ir aplinkos tvarkymo 

darbininko bendruosius reikalavimus, pareigas, teises, atsakomybę, pavaldumą. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Žinoti: 

5.1.2. Sporto centro vidaus darbo tvarką; 

5.1.3. pavestų tvarkyti ir prižiūrėti patalpų ir aplinkos ribas; 

5.1.4. prižiūrimam plotui keliamus reikalavimus, patalpų ir dangų technines savybes, 

priežiūros ypatumus; 

5.1.5. pranešimų apie gaisrą, nelaimingą atsitikimą, įvykdytą nusikaltimą ir kt. tvarką bei 

policijos, priešgaisrinės saugos, greitosios medicinos pagalbos iškvietimo telefonus; 

5.1.6. darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, priešgaisrinės saugos reikalavimus, 

pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus; 

5.1.7. darbui naudojamos technikos ir kito patalpų ir aplinkos tvarkymo inventoriaus 

reikalavimus, jo naudojimo taisykles.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGASEINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. atlieka nesudėtingus statybos remonto darbus teritorijoje ir pastatų viduje; 

6.2. padeda taisyti inventorių, reikalingą kitų Sporto centro darbuotojų darbui; 

6.3. esant būtinybei, padeda Sporto centro darbuotojams parengti sporto bazes renginių 

vykdymui, vykdo patalpų ir teritorijų valymo darbus; 



6.4. padeda paruošiant Sporto centro patalpas naujiems mokslo metams, padeda atlikti 

vykdomus patalpų einamojo remonto darbus pagal poreikį; 

6.5. atlieka teritorijų priežiūros ir dangų remonto darbus; 

6.6. padeda prižiūrėti sporto bazių ūkį, teritorijas, sporto įrenginius, želdynus, stadionus, 

lauko sporto aikšteles; 

6.7. padeda prižiūrėti lietaus vandens nuvedimo įrenginius ir lietvamzdžius; 

6.8. padeda atlikti senų, avarinės būklės medžių ir krūmų šalinimo darbus; 

6.9. atliekant darbus, atkreipia dėmesį į tai, kad laiku būtų pašalinti sporto bazių lankytojų 

gyvybei ir saugai pavojų keliantys gedimai; 

6.10. gavus leidimą naudoja tik tvarkingus prietaisus, įrankius, įrengimus, bei  laiko juos tik 

tam skirtoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje; 

6.11. darbo dienos pabaigoje apžiūri naudotas patalpas, išjungia elektros įrenginius, elektros 

prietaisus, patikrina, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, ir užrakina patalpą; 

6.12. atlieka kitus darbus, nurodytus Sporto centro atsakingo už jo darbo organizavimą 

darbuotojo, neviršijant darbo sutartyje numatyto darbo laiko; 

6.13. pateikia įstaigos administracijai pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms pagerinti. 

 

___________ 
 


