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DARBININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Darbininkas turi vadovautis Siauliq miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biuro (toliau
Biuras)
nuostatais ir darbininko pareiginiais nuostatais"
2' Darbinink4 i darb4 priima ir i5 jo atleidLia biuro direktorius Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nustaty'ta tv arka.
3. Darbininku gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 1g metq, nustatyta tvarka pasitikrings
sveikat4, i5klausgs ivadini, priesgaisrines saugos ir darbo ui.to;. instiuktaZus, susipaZinfs su
vidaus
tvarkos taisyklemis.
4' Darbininkas yra tiesiogiai pavaldus Biuro direktoriui ir [kio dalies vedeiui.

II. DARBININKO PAREIGOS
5. Darbininkas privalo:
5.1" laikytis vidaus darbo taisykliq;

5.2. atlikti smulkq [kio inventoriaus (stalq, kedZiq, spintq, durq) remont4;
5.3. surinkti naujus baldus;
5.4. pakabinti paveikslus;
5.5. padeti tiekejams i5 pirmo auksto sunesti Biuro
isigytas prekes;
5.6. atlikti smulkius remonto darbus (daLymo darbai ar pan.);
5.7. pakeisti durq uZraktus ir atlikti kitus iikio darbus pastato viduje;
5'8. naudoti tik tvarkingus prietaisus ir irankius, laikyti juos tik tam skirtoje vietoje;
5.9. Zinoti darbuotojq saugos ir sveikatos bei priesgaisrines saugos reikalavimus ir juos
vykdyti;
5.10. Zinoti mechaniniq ir elektriniq darbo irankiq veikimo principus ir naudojimo taisykles ir
saugiai su jais dirbti;
5.I 1. palaikyti istaigai priklausandios teritorijos Svar4:
5'11.1. Ziemos metu nuvalyti snieg4 Biurui priklausandioje teritorijoje;
5.I1.2. kasdien sutvarkyti paskirt4 teritorij4 (nuSluoti, surinkti Siuksles ir sudeti specialius
i
konteinerius);
5 ' I 1 .3. lapq kritimo laikotarpiu lapus nuSluoti, nugrebti nuo Zaliosios teritorijos;
5.11.4. pjauti Zolg nurodytose vietose;
5,12. sutvarkyti inventoriq, sandeliuoti jinurodytoje pagalbineje patalpoje;
5.13. nedelsiant informuoti Ukio dalies vedej4 apie pastebet4 inventoriaus, skirto minetiems
darbams atlikti, sugadinim4;
5.14. nedelsiant informuoti Biuro direktoriq ar ukio dalies vedej4 apie situacij4 darbo vietoje,
kuri darbininko isitikinimu gali kelti pavojq darbuotojq saugai ir sveikatai (nutrukg elektros laiiai,
nuvirtg medLiat ar nulfZusios medZiq Sakos, susidarg ant stogq ledo varvekliai ir kt.j;
5'15. vykdyti direktoriaus ar [kio dalies vedejo kitus pavedimus, susijusius su Biuro veikla.

TII. DARBININKO TEISES
6. Darbininkas turi teisg:
6' 1. reikalauti, kad

Biuro direktorius uZtikintq saugias ir sveikas darbo s4lygas;
I
6.2. reikalauti pavestam darbui atlikti reikalingq aarbo
6,3. atsisakyti
6.4. neatlikti
sveikatos' priesgaisrines saugos'
elektrosaugos
.ir

priemoniq;

reikal

6'5. pateikti Biuro direktoriui ar Dkio dalies vedejui purtubu, bei pasiulymus
darbo sQlygU
pagerinimui;
6.6, istatymq nustatyta tvarka reikalauti. kad bfitq atlyginta Lala, padaryta
sveikatai del
nesaugirl darbo s4lygq.

IV. ATSAKOMYBE
7. UZ savo pareigq netinkam4 vykdym+ darbininkas atsako
_
Respublikos
istatymq nustatyta tvarka.

darbo tvarkos taisykliq

ir

Lietuvos

