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KRETINGOS RAJONO KULTŪROS CENTRO  

SKYRIAUS KŪRIKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kretingos rajono kultūros centro (toliau - Kultūros centras) skyriaus kūrikas (toliau - 

darbuotojas) yra Kultūros centro darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – D.  

3. Pareigybės paskirtis – katilo kūrenimas.  

4. Darbuotojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. mokėti tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti katilinę, žinoti jos technines charakteristikas; 

6.2. gebėti valstybine kalba dėstyti mintis žodžiu; 

6.3. būti sąžiningas, pareigingas;  

6.4. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių;  

6.5. žinoti skyriaus vedėjo ir spec. tarnybų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, 

priešgaisrinės apsaugos) telefonų numerius ir adresus.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. dirba pagal kiekvieną mėnesį Kultūros centro direktoriaus patvirtintą darbo grafiką;   

7.2. taupiai naudoja kurą, informuoja Skyriaus vedėją apie jų poreikį;   

7.3. tvarko, valo jam priskirtus plotus ir patalpas Skyriaus pastate laikydamasis jų tvarkymo 

eiliškumo bei nuoseklumo;  

7.4. dirbant dėvi darbo drabužius ir pirštines; 

7.5. laikosi darbo saugos taisyklių, dirba kokybiškai, saugo įstaigos inventorių, 

7.6 Šalinti priežastis galinčias sukelti nelaimingus atsitikimus: 

7.6.1. įvertina įrankių techninę būklę; 

7.6.2. tikrina ar pakuroje nėra pašalinių daiktų bei dūmtraukių būklę; 

7.6.3. tikrina, ar neužkrauti priėjimai prie kuro atsargų, gaisro gesinimo priemonių; 

7.6.4. tikrina kūrenamų katilų būklę, ar pakuroje pakankama trauka; 

7.6.5. išeinant patikrina, ar kuras baigęs degti; 

7.7. vykdo vienkartinius Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su įstaigos veikla. 
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IV.  ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už: 

8.1 Skyriaus patalpų šildymą;  

8.2. už racionalią katilinės įrengimų eksploataciją bei priežiūrą; 

8.3. už avarijas, sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko dėl jo kaltės. 

_____________________________ 

 


