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S.ĮPILTIES SKYRIAUS KŪRIKO
PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Kretingos rajono kultūros centro S. Įpilties skyriaus (toliau – Skyrius) kūrikas (toliau –
Kūrikas) yra Kultūros centro darbuotojas, dirbantis pagal sezoninio darbo sutartį, tiesiogiai
pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.
2. Kūriką į darbą priima ir iš jo atleidžia, nustato tarnybinį atlyginimą, skiria drausmines
nuobaudas Kultūros centro direktorius.
II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KŪRIKUI
3. Kūriko pareigoms priimamas asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, turintis ne
mažesnį kaip 1 metų darbo stažą, turintis privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad
gali dirbti fizinį darbą, išklausęs įvadinį ir darbo vietos saugos instruktažą.
4. Kūrikas privalo:
4.1. mokėti tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti katilinę, žinoti jos technines charakteristikas;
4.2. būti sąžningas, pareigingas.
III. KŪRIKO PAREIGOS
5. Visiškai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlikti pavestą darbą - šildyti patalpas.
6. Laikytis darbo drausmės, darbo saugos taisyklių, dirbti kokybiškai, saugoti įstaigos
inventorių, taupiai naudoti medžiagas ir žaliavas.
7. Pašalinti priežastis galinčias sukelti nelaimingus atsitikimus:
7.1. tikrinti įrankių techninį stovį;
7.2. tikrinti ar pakuroje nėra pašalinių daiktų bei dūmtraukių būklę;
7.3. tikrinti ar neužkrauti priėjimai prie kuro atsargų, gaisro gesinimo priemonių;
7.4. tikrinti kūrenamų katilų būklę, ar pakuroje pakankama trauka;
7.5. išeinant patikrinti, ar kuras baigęs degti.
IV. KŪRIKO TEISĖS
8. Kūrikas turi teisę:
8.1. į tinkamas darbo sąlygas, atostogų kompensaciją ir kitas teisės aktais numatytas
garantijas;
8.2. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
8.3. sustabdyti darbus, jei jie kelia grėsmę darbuotojų ir lankytojų sveikatai ar gyvybei;
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8.4 gavęs Skyriaus vedėjo nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams
prieštaraujančius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, raštu paaiškindamas atsisakymo motyvus.
V. KŪRIKO ATSAKOMYBĖ
9. Kūrikas atsako:
9.1. už pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą;
9.2. už racionalią katilinės įrengimų eksploataciją bei priežiūrą;
9.3. už avarijas, sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko dėl jo kaltės;
9.4. už Kultūros centro darbo tvarkos taisyklių, darbo drausmės, darbuotojų saugos ir
sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
9.5. už švarą ir tvarką darbo patalpose.
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