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ŪKIO SKYRIAUS PAGALBINIO DARBININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Ūkio skyriaus (toliau – Skyrius) pagalbinis darbininkas yra Savivaldybės biudžetinės
įstaigos – Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) darbininkas.
2. Pareigybės lygis – D;
3. Pareigybės paskirtis – atlikti smulkius remonto darbus, kabinti parodas, palaikyti švarą ir
tvarką rūsyje ir kieme.
4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui, administraciniais
klausimais – bibliotekos direktoriui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. būti susipažinusiam su Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos darbe
bei priešgaisrinės saugos reikalavimais, jų laikytis, gebėti juos taikyti praktiškai, tiek kiek jie susiję
su pareigybės funkcijų vykdymu;
5.2. gebėti savarankiškai organizuoti ir atlikti pavestus darbus, elgtis etiškai, būti sąžiningas,
pareigingas ir darbštus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Pagalbinio darbininko funkcijos:
6.1. atlieka smulkius remonto darbus: keičia sugedusias durų spynas, taiso duris, stiklina
išdaužtus langus. Atlieka smulkų inventoriaus remontą: remontuoja sulūžusias lentynas, stalus, kėdes
ir kitą inventorių;
6.2. surenka, reikalui esant, ardo bibliotekos baldus, juos perstato. Remontuoja parodų rėmus,
juos dažo, klijuoja, lakuoja;
6.3. montuoja ir kabina parodas viešojoje bibliotekoje, filialuose, įstaigose, kur rengiamos
bibliotekos parodos. Paruošia parodas transportavimui (supakuoja, sudeda į dėžes);
6.4. padeda paruošti patalpas bibliotekoje vykstantiems renginiams. Pakrauna ir išveža
makulatūrą į priėmimo punktą;
6.5. valstybinių švenčių dienomis ryte iškabina, o vakare nukabina vėliavą prie bibliotekos
fasado, padeda ją į sandėlį;
6.6. renginių, švenčių metu vykdo techninius pastatų, vidaus patalpų, gatvės ir vidinio kiemo
puošybos darbus;
6.7. nuo šaligatvio prie pastatų Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12, aikštelių važiuojamosios dalies
nušluoja šiukšles ir jas talpina į šiukšlėms skirtą konteinerį, prižiūri, šluoja bibliotekos vidinį kiemą.
Prižiūri bibliotekos kieme esančią žaliąją veją.. Žiemos sezono metu prižiūri vaikščiojimo takus ir
šaligatvius prie Tilžės g. 10 ir Tilžės g. 12 pastatų: nukasa sniegą, pašalina ledą, plikšalos atveju
vaikščiojimo takus ir šaligatvius barsto smėliu;

6.8. prižiūri šilumos ir vandens apskaitos mazgus, tvarko santechnikos įrenginius;
6.9. pasirašo ant sąskaitų, paskirstymo žiniaraščių. Dalyvauja pirkimuose.
6.10. Ūkio skyriaus vedėjo atostogų ar ligos metu vadovaudamasis viešosios bibliotekos
direktoriaus įsakymu patvirtinta „Durų rakinimo ir signalizacijos įjungimo-išjungimo tvarkos nauja
redakcija“ gautą telefoninę informaciją iš UAB „Apsaugos komandos“ apie signalizacijos suveikimą
nedarbo metu privalo išsiaiškinti: ar gautas pranešimas yra pavienis signalizacijos suveikimo signalas
ir signalizacijos sistema atsistatė į normalų budėjimo rėžimą; ar nėra išorinių objekto perimetro
pažeidimų (išdaužti langai, išlaužtos durys, ar atrakintos durys ir pan.) ar yra kitos keliančios grėsmę
aplinkybės atvykti prie Tilžės g. 10 pastato. Esant ekstremaliai situacijai, nedelsiant informuoja
Bibliotekos vadovą;
6.11. vykdo kitus teisėtus Bibliotekos direktoriaus, Ūkio skyriaus vedėjo pavedimus bei
nurodymus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis;
6.12. laikosi darbo drausmės, Vidaus darbo tvarkos, darbo saugos, saugos darbe,
priešgaisrinės saugos taisyklių, elektrosaugos reikalavimų.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas einantis pagalbinis darbininkas atsako:
7.1. už tinkamą šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;
7.3. už darbo drausmės ir darbo režimo, profesinės etikos, higienos, darbo saugos ir
priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
7.4. prisiima materialinę atsakomybę, priskirtą jam „Visiškos materialinės atsakomybės
sutartyje“.
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