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LYGUMŲ SENIŪNIJOS DARBININKO - KŪRIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.

PAREIGYBĖ

1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Lygumų seniūnijos darbininkas – kūrikas, pareigybės
grupė - 5.
2. Pareigybės lygis – D.
II.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbininkas - kūrikas turi išmanyti:
3.1. jam priskirtos technikos technines charakteristikas;
3.2. priskirtos technikos eksploatacijos ir remonto instrukcijas;
3.3. jei priskirtas automobilis - kelių eismo taisykles ir turėti B kategorijos vairavimo
pažymėjimą;
3.4. jei patikėta įranga, medžių pjovimo, šakų genėjimo taisykles.
3.5. kieto kuro katilo aptarnavimą ir priežiūrą;
3.6. jei priskirtas automobilis, kelionės dokumentų pildymą ir atsiskaitymą su buhalterija.
4. Darbininkas - kūrikas privalo žinoti ir vykdyti priešgaisrinės saugos instrukcijos, saugos darbe
instrukcijų, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.
5. Mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
6. Darbininku - kūriku gali dirbti asmuo, pasitikrinęs sveikatą ir pripažintas sveiku. Pakartotinai
sveikatą turi tikrintis kas 2 metai.
7. Kūrikas – darbininkas turi mokėti eksplotuoti ir kūrenti kieto kuro katilą. Turėti pažymėjimą.
8. Darbininkas - kūrikas privalo turėti darbo įgūdžių, mokėti bendrauti su žmonėmis, būti
pareigingas, sąžiningas, atsakingas ir darbštus.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
9. Siekiant užtikrinti švarą ir tvarką priskirtoje seniūnijos teritorijoje ir prižiūrėti žaliąsias zonas,
parkus, skverus, želdinius, gėlynus, kapines, automobilių stovėjimo aikšteles, pakeles, pastatus ir
paveldo objekto teritorijas:
9.1. pjauna žolę;
9.2. pjauna ir geni medžius, pjauna krūmus, karpo gyvatvores;
9.3. renka šiukšles, rūpinasi atliekų rūšiavimu ir tvarkymu;
9.4. valo sniegą;
9.5. prireikus atlieka smulkų šaligatvių remontą;
9.6. atlieka įkrovimo, iškrovimo darbus (šiukšlių, žolės, smėlio, krovinių, prekių ir kt.).
9.7. prižiūri kapinių statinius, kapinių ir kitus informacinius stendus;
10. Siekiant saugoti ir tinkamai naudoti seniūnijai priklausančią techniką ir turtą:
10.1. Darbininkas - kūrikas atlieka seniūnijos lengvojo automobilio, žoliapjovių priežiūrą,
einamąjį remontą, prireikus pašalina smulkius gedimus;
10.2. prižiūri priskirtą techniką, įrenginius (žoliapjovė, krūmapjovė benzininis pjūklas ir kt.) ir
darbo įrankius;
10.3. esant būtinybei atlieka pastatų smulkų remontą, teikia informaciją seniūnui apie pastatų

techninę būklę, pastebėtus gedimus;
10.4. rūpinasi jam patikėtų materialinių vertybių saugumu ir informuoja seniūną apie
aplinkybes, dėl kurių gali kilti pavojus šių vertybių saugumui.
11. Darbininkas – kūrikas, laikantis saugumo technikos ir priešgaisrinių reikalavimų, kūrena seniūnijai
priklausančiame pastate esantį kieto kuro katilą, atlieka jo priežiūros darbus, pasiruošia kurą,.
Darbininkas - kūrikas privalo:
11.1. laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. Žinoti, kur darbo vietoje yra gaisro
gesinimo priemonės, mokėti jomis naudotis, vengti veiksmų galinčių sukelti gaisrą;
11.2. katilą kūrenti reikalavimus atitinkančiu kuru;
11.3. iš dūmtraukių, krosnies bei dūmų kanalų išvalyti suodžius.
11.4. malkoms ir anglims uždegti naudoti tik smulkintą medieną.
11.5. kūrenant nepalikti be priežiūros kūrenamos krosnies atidarytomis sklendėmis, durelėmis.
Stebėti daviklių rodmenis. Esant neaiškumams konsultuotis su ūkvedžiu arba seniūnu.
11.6. nelaikyti kuro prie pakūros ir nedžiovinti ant krosnies degių medžiagų.
11.7. pastebėjus, kad gali įvykti avarija ar nelaimingas atsitikimas, nedelsiant nutraukti darbą ir
imtis priemonių nelaimės priežastims pašalinti, apie tai pranešti seniūnui.
11.8. kilus gaisrui, nedelsiant pranešti ugniagesiams ir vadovaujantiems darbuotojams. Gesinti
gaisro židinį turimomis gesinimo priemonėmis.
11.9. užtikrinti švarą ir tvarką katilinės patalpose, t.y. darbo vietoje.
12. Darbininkas - kūrikas turi padėti seniūnui organizuoti viešuosius ir visuomenei naudingus
darbus atliekančių asmenų darbą.
13. Darbininkas - kūrikas atlieka reikalui esant smulkius remonto darbus.
14. Darbininkas - kūrikas gali vykdant pavestus darbus, esant seniūno pavedimui, atsakingai
naudotis tarnybiniu automobiliu.
15. Darbininkas - kūrikas atlieka smulkius seniūno pavestus darbus
16. Darbininkas - kūrikas saugo materialines vertybes ir stengiasi išvengti jų trūkumo.
17. Darbininkas - kūrikas privalo laiku informuoti seniūną apie nelaimingus atsitikimus,
autoįvykius keliuose ir kitus pažeidimus, gaisrus bei užsidegimus, vagystes.

IV. ATSAKOMYBĖ , ATSKAITOMYBĖ IR PAVALDUMAS
18. Kūrikas - darbininkas atskaitingas seniūnui.

Susipažinau _______________________
(parašas)
_______________________
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