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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 

BUDĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Telšių sporto ir rekreacijos centro (toliau – Centras) budėtojas yra Centro darbuotojas, 

kurį skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą ir sudaro rašytinę darbo sutartį 

Centro direktorius. Pareigybės kodas – 962917.  

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tvarką Centro patalpose ir teritorijoje. 

4. Budėtojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ūkio ir 

bendriesiems klausimams.  

 

                                                         II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI BUDĖTOJO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Budėtojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. žinoti signalizacijos veikimo principus ir tvarką; 

5.2. žinoti saugos darbe, sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir darbo 

tvarkos taisyklių reikalavimus; 

5.3. būti pareigingu, sąžiningu ir darbščiu; 

5.4. mokėti bendrauti su žmonėmis; 

5.5. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir reikalavimų. 

 

III SKYRIUS 

BUDĖTOJO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Budėtojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. saugo patalpas, materialines vertybes, mechanizmus; 

6.2. stebi, kad pašaliniai asmenys nevaikščiotų po Centro patalpas, nešiukšlintų Centro 

patalpų ir teritorijos; 

6.3. garantuoja vandens tiekimą varžybų metu; 

6.4.  apžiūri ar užsukti kranai, ar nepadaryta kitokia žala; 

6.5. laiku atrakina ir užrakina rūbines; 

6.6. užtikrina, kad rūkantys žmonės, esantys Centro teritorijoje, rūkytų tam tikroje 

nustatytoje vietoje; 

6.7. įjungia signalizaciją, užrakina duris, kitus įėjimus, patikrina teritoriją prieš darbą ir po 

darbo; 

6.8. praneša direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams apie pastebėtus 

trūkumus; 

6.9. kilus pavojui ar gaisrui skubiai jį likviduoja, jei to padaryti neįmanoma, praneša 

atitinkamoms tarnyboms ir Centro atsakingam asmeniui. 

 

                                                        IV SKYRIUS 

                                                      ATSAKOMYBĖ 

 

7. Budėtojas atsako už: 

7.1. už pavestų užduočių įvykdymą laiku ir kokybiškai; 

7.2. už švarą ir tvarką prižiūrimose Centro patalpose ir teritorijoje; 
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7.3. už materialinių vertybių, patalpų saugumą, saugą ir sveikatą darbe; 

7.4. už žalą, padarytą Centrui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

7.5. už Centro ir darbo vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi; 

7.6. už Centro direktoriaus ir  direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriesiems klausimams 

nurodymų vykdymą; 

7.7. už pareigybės apraše numatytų pareigų nevykdymą atsako Centro vidaus tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

Susipažinau 

 

(pareigos) 

(parašas) 

(vardas, pavardė) 

(data) 

 


