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STALIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Stalius yra kvalifikuotos darbuotojų grupės sudėtyje.
2.Pareigybės lygis: priskiriamas C lygiui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. Staliumi skiriamas asmuo, turintis vidurinį, spec. vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą.
Stalius turi turėti ne žemesnę kaip III staliaus kategoriją. Privalumas – 3 metai ūkinio aptarnavimo
srityje.
4. Stalius turi žinoti (išmanyti):
4.1. Darbų saugos reikalavimus.
4.2. Mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis.
4.3. Mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą.
5. Staliaus asmeninių savybių privalumas: sąžiningumas, atsakingumas, punktualumas,
pareigingumas, organizuotumas, gebėjimas dirbti komandoje.
6. Stalius savo darbe vadovaujasi:
6.1. Darbo tvarkos taisyklėmis.
6.2. Aptarnavimo ir ūkio padalinio nuostatais.
6.3. Šiuo pareigybės aprašymu.
6.4. Etikos kodeksu.
6.5. Darbo saugos taisyklėmis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7.Stalius vykdo šias funkcijas:
7.1. Eksploatuoja, aptarnauja ir remontuoja medžio apdirbimo stakles ir įrankius.
7.2. Remontuoja visų globos namų patalpų langus, duris, baldus, atlieka kitus stalių
specialybei giminingus darbus.
7.3.Užtikrina tinkamą šilumos kontūrą globos namų pastatams.
7.4. Prižiūri pavestą patalpą, saugo priskirtas materialines vertybes ir įrangą , užtikrina
tinkamą patalpos priešgaisrinės saugos lygį.
7.5. Profilaktiškai kasmet pasitikrinti sveikatą.
7.6. Laikytis darbų saugos reikalavimų.
7.7. Vykdyti kitus direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams nurodymus,

susijusius su

darbine veikla ir įstaigos gerbūvio darbais.
8.Stalius privalo domėtis techninėmis naujovėmis ir kelti savo profesinę kvalifikaciją.
9.Reikalauti specialių darbo saugos priemonių, specialios įrangos ir darbo įrankių.
10. Tinkamai prižiūrėti ir saugoti patikėtą įrangą ir įrankius.
11.Patikėtus darbus ir nurodymus atlikti atsakingai, kokybiškai ir laiku.
12.Operatyviai reaguoti ir dalyvauti šalinant avarinius medinių konstrukcijų apgadinimus
globos namų pastatų komplekse.
13.Atsakyti už tvarką ir švarą darbo vietoje ir savo padalinyje.
14.Neleisti pašaliniams asmenims naudotis medienos apdirbimo įranga ir būti dirbtuvėse.
15. Už savo pareigų netinkamą vykdymą arba nevykdymą, už nelaimingus atsitikimus dėl
netvarkingumo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir darbo tvarkos taisyklių darbuotojams
nustatyta tvarka.
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