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TURTO VALDYMO SKYRIAUS INZINIERIAUS
PAREIGYBES APRASYUAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Siauliq tardymo izoliatoriaus (toliau - Siauliq TI, istaiga) Turto valdymo skyriaus
(toliau - TVS) inZinierius yra specialistas.

2. Pareigybes lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIAI,US NBTX,q.LAVIMAI STNS PAREIGAS EINANEIAM D,ATRBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reil<alavimus:
3.1. tureli aukStqji universitetini ar jam prilygint4 iSsilavinim4 (pageidautinaL

technologijos mokslq studijq srities), inZinieriaus profesing kvalifikacij4;
3.2. Zinoti ir moketi taikyti praktiniame darbe su statiniq statyba, eksploatacija ir

remontu susijusius teises aktus;

3.3. Zinoti ir moketi taikyi praktiniame darbe teises aktus, susijusiur; su darbuotojq
sauga ir sveikata bei prieSgaisrine sauga, tureti darbuotojq saugos ir sveikatos ir prieSgaisrines

saugos paZymejimus.
3.4. moketi dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu;
3.5. buti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos teises aktais, dokuraentq rengim4,

tvarkym4. apskaitq ir saugojim4:
3.6. tureti B kategorijos vairuotojo paZymejim4.

III SKYRIUS
Sns pAREIGAS EINANCIo DARBUoToJo FUNKCIJoS

4. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
4.1. organizuoja ir kontroliuoja istaigos pastatq, patalpq, statiniq, in:Zineriniq tinklq

prieZiDr4 ir remont4;
4.2. organizuoja ir kontroliuoja pastebetq trflkumq, susijusiq su pastatq, patalpq,

statiniq, inZineriniq tinklq eksploatavimu, Salinim4;
4.3. kontroliuoja statybos, santechnikos medZiagq ir gaminiq, elektros prekiq, llitq

remontui ir prieLiirai skirtq medLiag4 ir prekiq, irankiq naudojim4;
4.4. esant poreikiui pristato i istaig4 nupirktas prekes;

4.5. rengia ataskaitas apie remonto darbams sunaudotas medZiagas ir teikia jas

skyriaus darbuotojui atsakingam uZ buhaltering apskait4 (atsargq);
4.6. rengia atliktq remonto darbq atskaitas ir teikia juos skyriaus darbuotcrjui

atsakingam uZ buhaltering apskait4 (atsargq);

4.7. rengia sunaudotq statybos, santechnikos medZiagq ir gaminiq nura5ymo akturs ir
teikia juos skyriaus darbuotojui atsakingam uZ buhaltering apskait4 (atsargq);

4.8. rengia statybos ir remonto darbq defektinius aktus ir teikia juos skyriaus

darbuotojui atsakingam uZ buhaltering apskaitq (atsargq);
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4.9. rengia reikalingq isigyti statybos, santechnikos medZiagq ir gaminiq, elektros
prekirl, kitq remontui ir prieZifirai skirtq medZiagq ir prekiq, irankiq, paslaugq pirkimo
uZsakymus ir vykdo Siq sutardiq kontrolg;

4.10. Siauliq TI direktoriaus sprendirnu teisds aktq nustatyta tvarka vykdo vieSqjq
pirkimq inicij avimo procedlras ;

4.1 1. paskirsto darbus TVS elektrikui, santechnikui, staliui ir kontroliuoja jU atlikima;
4.12. pneigaisrines saugos srityje:
4.13. uZtikrin4 tinkam4 prieSgaisrines saugos reikalavimq laikymi4si ir tinkam4

prie5gaisrinds saugos irenginiq bDklg istaigoje;
4.14. vykdo Valstybines prieSgaisrines prieZilros pareigrJnq teisetus nurodymus ir

nedelsiant organizuoja nustatytll prie5gaisrinds saugos paZeidimq Salinim4 bei atliekamq darbq
nutraukim4, jeigu jie vykdomi paLeidLiant prieSgaisrines saugos reikalavimus;

4.15. instruktuoja valstybes tarnautojus ir darbuotojus (toliau - darbuotojai), inicijuoja
jU mokym4 ir atestavim4 prieSgaisrines saugos klausimais, pagal kompetencij4 rengia
prieSgaisrines saugos instrukcijas, veiksmq kilus gaisrui planus ir organizuoja pratybas, skirtas
jiems isisavinti istaigoj e;

4.16. informuoja TVS vedej4 apie poreiki apmpinti istaig4 reikiamomis gaisro gesinimo
priemondmis bei uZtikrina. kad esamos bDtq techniSkai tvarkingos ir veiktq;

4.17. darbq saugos ir sveikatos srityje:
4.18. darbdavio nustatyta tvarka instruktuoja darbuotojus ir r-rkio aptarnavimo bDrio

nuteistuosius;
4.19. rengra imones darbuotojq saugos ir sveikatos norminius teises aktus arba

organizuoj a j q parengi m4:
4.20. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus, incidentus, avarijas ir profesines ligas,

arnlizuoja nelaimingq atsitikimq darbe, profbsiniq ligq, incidentq bei avarijq aplinkybes ir
prieZastis, rengia 5iq tyrimq iSvadas. registruoja jvykusius nelaimingus atsitikimus darbe,
profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojq sauga ir sveikata
darbe;

4.21. kontroliuoja istaigos darbuotojq bei lkio aptarnavimo blrio nuteistqjq periodinius
sveikatos tikrinimus, flkio aptarnavimo blrio nuteistqjq higienos ir pirmosios pagzLlbos mokymus;

4.22. kontroliuoja darbuotojq saugos ir sveikatos norminiq teises aktq reikalavimq
laikym4si istaigoje;

4.23. vykdo kitas darbdavio ar darbdaviui atstovaujandio asmens pavestas funkcijas,
susijusias su darbuotojq sauga ir sveikata;

4.24. dalyvauja Siauliq TI direktoriaus isakymais sudarytq
darbe;

4.25. nesant TVS DkvedZio (atostogos, liga, komandiruote ir
esant poreikiui vairuoja istaigos tarnybini automobilf ;

darbo grupiq, komisijq

kt.) vykdo jo funkcijas ir

4.26. TYS vedejo pavedimu, pagal kompetencij4 nagrineja gaunamus asrrrenq, suimtqjq,
nuteistqjq pasi[lymus, pareiSkimus, praSymus, skundus, bei kitq instituciiq raStus ir rengia
atsakymq i j uos prcijektus;

4.27. vykclo kitus teisetus istaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal priskirt4
veiklos sriti, TVS vedejo nenuolatinio pobDdZio ra5ytinius ir Zodinius pavedimus bei nurodymus,
susiiusius su Turto valdvmo skvriaus veikla.
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