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PANEVĖŽIO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

STATYBOS DARBŲ BRIGADININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro statybos darbų brigadininkas. 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 (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;  

3.2. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos, apsaugos 

sistemos reikalavimų; 

3.4. žinoti: 

3.4.1. vykdomų darbų vietos pastatų bei patalpų išdėstymą, išėjimus iš jų; 

3.4.2. materialinių vertybių laikymo vietas, jų apsaugos priemones; 

3.4.3. galimas avarijas ir galimus poveikius aplinkai, prevencijos priemones jiems išvengti; 

3.4.4. statybos ir remonto darbams naudojamas medžiagas, jų savybes ir panaudojimo būdus;  

3.4.5. statybos remonto darbų defektus ir jų ištaisymo būdus; 

3.5. mokėti naudotis darbui būtinais įrankiais ir įrengimais.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. sugeba savarankiškai atlikti pavestą darbą, nepažeidžiant tiesioginio vadovo nurodymų; 

4.2. planuoja statybų, remonto darbus atliekančiai darbuotojų grupei; 

4.3. operatyviai vykdo ir planuoja darbus; 

4.4. laikosi darbo pareigų, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, kokybiškai vykdo darbus; 

4.5. derina statybų, remonto ir sportinių bazių aptarnavimo darbus; 

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

rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai; 

4.7. aprūpina statybiniams darbams atlikti reikalinga darbo jėga, komplektuoja vykdytojus; 

4.8. kelia savo kvalifikaciją ir gerina žinias, reikalingas statybos darbų brigadininko darbui 

atlikti; 

4.9. aprūpina statybiniams darbams atlikti reikalingais resursais; 

4.10. bendradarbiauja atliekant statybinius remonto darbus su darbų vietoje dirbančiais kitais 

Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Sporto centro) darbuotojais; 



4.11. kontroliuoja medžiagų suvartojimą ir tiekimą; 

4.12. planuoja statybinių remonto darbų atlikimą sporto bazėse; 

4.13. tvarkingai ir taupiai naudoja medžiagas ir žaliavas, tausoja įstaigos inventorių, įrankius 

ir įrengimus; 

4.14. vykdo kitas tiesioginio vadovo užduotis; 

4.15. atsako už pavaldžių brigados narių tinkamą darbo pareigų atlikimą. 
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