PATVIRTINTA
UAB „GVT LT“ direktoriaus
2021 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-9
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GVT LT“
JONAVOS SKYRIAUS
BUDINČIO OPERATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Budintis operatorius turi atitikti šiuos reikalavimus:
1.1. būti pareigingas, darbštus, sąžiningas, tvarkingas ir fiziškai pajėgus atlikti jam pavestą
darbą;
1.2. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą;
1.3. žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių naudojimo taisykles;
1.4. mokėti lietuvių kalbą;
1.5. budinčiam operatoriui netaikomi išsilavinimo reikalavimai.
II SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
2. Budintis operatorius savo darbe vadovaudamasis darbo su mechanizmais ir įrengimais
instrukcijomis, eksploatacijos taisyklėmis, bendrovės vidaus tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir
sveikatos instrukcijomis, techniniais reglamentais, skyriaus vedėjo nurodymais, vykdo šias funkcijas:
2.1. užtikrina skyriaus turto apsaugą. Be skyriaus vedėjo leidimo neįleidžia pašalinių asmenų
į saugomą teritoriją. Ne bendrovės darbuotojams išvežant iš teritorijos materialines vertybes, reikalauja
skyriaus vedėjo leidimo (raštiško ar telefonu);
2.2. priimant – perduodant pamainą patikrina patalpų durų, vartų užraktus, apsauginę ir
gaisrinę signalizacijas, apšvietimą ir kitą inventorių. Pastebėjęs didesnius pažeidimus praneša skyriaus
vedėjui ir pžymi tai budėjimo žurnale;
2.3. nustatytu laiku neatvykus pamainai ir negavus pranešimo telefonu apie vėlavimą, apie
tai praneša skyriaus vedėjui, nepalieka posto be jo leidimo;
2.4. reikalauja iš įeinančių arba atvažiuojančių pašalinių asmenų dokumentų, leidžiančių
patekti į saugomą teritoriją;
2.5. suveikus apsauginei signalizacijai, išsiaiškina priežastį. Pastebėjęs įsilaužimą apie tai
praneša skyriaus vedėjui ir pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 iškviečia policiją. Išsaugoja
nusikaltimo detales ir daiktinius įrodymus;
2.6. suveikus gaisrinei signalizacijai, kilus gaisrui, laikydamasis gaisrinės saugos taisyklių
reikalavimų, imasi visų galimų gesinimo ir gaisro židinio lokalizavimo priemonių. Praneša apie tai
skyriaus vedėjui ir pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 iškviečia ugniagesius;
2.7. įvykus avarijai, stichinei nelaimei, imasi visų galimų priemonių jos likvidavimui ar
lokalizavimui, nedelsiant praneša apie tai skyriaus vedėjui ir pagalbos tarnybų telefono numeriu 112;
2.8. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje;
2.9. vykdo kitus teisėtus skyriaus vedėjo nurodymus, susijusius su skyriaus veikla (šienauja
teritoriją, įterpia biopreparatą, barsto trąšas, bendrovės ne darbo laiku priima nepavojingus teršalus,
remontuoja smulkius mechanizmų ir įrenginių gedimus, tvarko aikštelę ir kt.).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
3.
Budintis operatorius atsako už:
3.1. pareigybės aprašyme įvardintų pareigų tinkamą vykdymą;
3.2. skyriaus materialinių vertybių, patalpų bei teritorijos saugumą savo budėjimo metu;
3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių
laikymąsi, įsakymų ir nurodymų vykdymą.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS
4. Budintis operatorius turi teisę:
4.1. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus skyriaus vedėjui darbo organizavimo, darbo
sąlygų gerinimo ir kitais veiklos klausimais;
4.2. gauti iš skyriaus vedėjo ir kitų specialistų tiesioginėms funkcijoms ir / ar pavedimams
atlikti reikalingą informaciją;
4.3. darbo metu naudotis bendrovės teikiamomis ryšio bei kitomis darbo priemonėmis;
4.4. laiku gauti darbo sutartyje sulygtą atlyginimą, turėti saugias darbo sąlygas, socialines
garantijas, kasmetinį poilsį;
4.5. turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
5. Budintis operatorius tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_______________________

