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  Specialiųjų socialinės globos namų „ Tremtinių namai“  

                                                       direktoriaus 2017 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1A-5   

 

PASTATŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ (toliau vadinama – globos namai) 

pastatų priežiūros specialistas yra specialistas. 

2. Pareigybės lygis – A.  

3. Pastatų priežiūros specialisto pareigybė reikalinga prižiūrėti Specialiųjų socialinės globos 

namų „Tremtinių namai“ (toliau vadinama – globos namai) pastatus, patalpas, sanitarinius 

higieninius įrenginius, vidaus ir lauko inventorių, atlikti jų remontą. 

4. Pastatų priežiūros specialistas pavaldus globos namų ūkio skyriaus vedėjui. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

5.1. turėti ne mažesnį kaip aukštąjį išsilavinimą; 

5.2.būti susipažinusiam su jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, globos namų 

nuostatais; 

5.3.mokėti atlikti naudojamų įrengimų, patalpų, inventoriaus, vandentiekio ir nuotekų tinklo 

nedidelius remonto darbus, mokėti naudotis remonto darbams skirtomis priemonėmis;  

5.4. būti pareigingas, atsakingas, mandagus. 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. prižiūri globos namų pastatus, patalpas, sanitarinius higieninius įrenginius, vandentiekio 

ir nuotekų tinklą, vidaus ir lauko inventorių; 

6.2. atlieka einamuosius globos namų pastatų, patalpų, sanitarinių higieninių įrenginių, 

vandentiekio ir nuotekų tinklo, vidaus ir lauko inventoriaus remonto darbus; 

6.3. padeda prižiūrėti globos namų teritoriją; 

6.4. pagal kompetenciją teikia siūlymus ūkio skyriaus vedėjui; 

6.5. esant tarnybiniam būtinumui pavaduoja kitus globos namų darbuotojus; 

6.6. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, globos namų ūkio skyriaus vedėjo pavedimus; 

            6.7. atsako už pareigybės funkcijoms atlikti skirtą inventorių ir priemones, kurias naudoja 

taupiai, racionaliai ir pagal paskirtį; 

            6.8. savo darbe vadovaujasi ūkio skyriaus pastatų priežiūros specialisto  pareigybės 

aprašymu ir darbo tvarkos taisyklėmis.  

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

   7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

            7.1. už globos namų pastatus, patalpas, sanitarinius higieninius įrenginius, vidaus ir lauko 

inventorių bei jų remontą. 

 

Susipažinau: 

____________________________ 

 (parašas) 

___________________________ 

 (vardas, pavardė) 

____________________________ 

  (data) 


