VARĖNOS SPORTO CENTRO PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Varėnos sporto centro priežiūros specialistą į pareigas priima ir iš jų atleidžia įsakymu
Varėnos sporto centro direktorius.
2. Priežiūros specialistas tiesiogiai pavaldus Varėnos sporto centro direktoriaus
pavaduotojui ūkinei veiklai ir Varėnos sporto centro direktoriui.
3. Priežiūros specialistas turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų
vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų arba turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar)
įgytą profesinę kvalifikaciją.
4. Priežiūros specialistas turi žinoti ir vadovautis Varėnos sporto centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis.
5. Turi sugebėti atlikti nesudėtingus remonto darbus.
6. Turi žinoti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką.
7. Turi mokėti dirbti su akumuliatoriniais prietaisais bei juos prižiūrėti.
8. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu, nustatytais
saugumo reikalavimais dirbant su įvairiais prietaisais, įrankiais bei priemonėmis.
9. Priežiūros specialistas turi būti korektiškas ir mandagus, pareigingas, atsakingai atlikti
paskirtus darbus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
10. Priežiūros specialistas privalo žinoti vidaus darbo tvarką bei prižiūrimos teritorijos ribas,
prižiūrimam plotui keliamus reikalavimus, pastato technines savybes, priežiūros ypatumus.
11. Esant būtinybei padėti darbuotojams perstatinėti baldus, paruošti patalpas valymo
darbams.
12. Pagal poreikį atlikti patalpų einamojo remonto darbus.
13. Prižiūrėti vidaus santechninį ūkį, esant poreikiui valyti kanalizaciją, vandentiekio čiaupus,
santechninius mazgus.
14. Prižiūrėti stogo, lietaus kanalizacijos ūkį.

15. Naudoti tik tvarkingus prietaisus, įrankius, įrengimus, bei laikyti juos tik tam skirtoje,
vietoje.
16. Darbo dienos pabaigoje priežiūros specialistas privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti
elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.
17. Padėti užtikrinti švarą ir tvarką Varėnos sporto centro teritorijoje. Užtikrinti pastatų,
Varėnos miesto stadiono (toliau – Stadionas) ir kitų aikštynų priežiūrą.
18. Atlikti naujos įrangos montavimą ir vykdyti jos priežiūrą.
19. Paruošti patalpas, stadioną, aikštynus varžyboms ir renginiams.
20. Aptarnauti renginius ir varžybas.
21. Atlikti krovos darbus.
22. Informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkinei veiklai apie pastebėtus trūkumus ar gedimus.
23. Laikytis asmeninės darbo higienos.
24. Remontuoti vidaus ir lauko inventorių, keisti spynas, atlikti nesudėtingus statybos
remonto darbus lauke ir viduje.
25. Būti atsakingam už stadiono, pastato inventoriaus ir priemonių apsaugą.
26. Saugiai sandėliuoti ir tinkamai naudoti baseino priežiūros priemones.
27. Prižiūrėti baseino įrangą ir laiku pakeisti priežiūros priemones.
28. Atlikti baseino, vaikų baseinėlio dugno ir sienų periodinius valymus.

