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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Rūbininko- budėtojo pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Rūbininkui-budėtojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.
4. Rūbininkas-budėtojas turi žinoti ir išmanyti:
4.1.darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos
reikalavimus;
4.2. bendravimo, etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
5. Rūbininkas-budėtojas privalo vadovautis:
5.1. darbo tvarkos taisyklėmis;
5.2. darbo sutartimi;
5.3. šiuo pareigybės aprašymu.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Rūbininkas-budėtojas priima ir priduoda budėjimą saugos tarnybai, pasirašo patalpų
atidarymo-uždarymo registrų žurnale.
7. Atėjus LMB darbuotojui ne darbo metu, duoda pasirašyti papildomų patalpos atrakinimo
registrų žurnale.
8. Prieš pradėdamas budėjimą darbuotojas patikrina, ar uždaryti kiemo vartai bei varteliai.
9. Apeina pastatą ir apžiūri iš kiemo pusės.
10. Patikrina priešgaisrinio ir apsaugos pulto signalizacijos veikimą.
11. Įsitikina, ar visi raktai ir metaliniai atminimo ženkleliai savo vietoje.
12. Apžiūri, ar visos materialinės vertybės yra rūbinėje.
13. Susipažįsta su visais nesklandumais, įvykusiais paskutinio budėjimo metu.
14. Apie pastebėtus nesklandumus informuoja Ūkio skyriaus vedėją telefonu 262-65-65, mob.
tel. 8 67199745 arba bibliotekos Direktorių.
15. Budėjimo metu išduoda raktus LMB darbuotojams.
16. Korektiškai elgiasi su LMB lankytojais ir darbuotojais.
17. Perspėja visus LMB lankytojus apie tai, kad jie su paltais ir krepšiais neaptarnaujami.
18. Priima paltus ir krepšius į rūbinę bei užtikrina jų apsaugą.
19. Darbo pabaigoje sukabina raktus į specialiai jiems skirtą vietą.
20. Tamsiu paros metu įjungia apšvietimą LMB laiptinėse.
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21. 19:00 val.ir 17:00 val. (vasaros metu) baigus LMB darbuotojams darbą, užrakina paradinį
ėjimą.
22. Prieš įjungdamas apsaugos sistemą, patikrina ir užtikrina, kad LMB patalpose neliko
žmonių, gyvūnų, kad uždarytos visos durys, uždaryti langai, orlaidės bei užrakintos išorinės durys, kad
judesio jutikliai nebūtų uždengti, neliktų įjungtų nebūtinų elektros, dujų ir kitų prietaisų, kurie galėtų
sukelti grėsmę LMB saugumui ir klaidingam apsaugos sistemos suveikimui.
23. Atvyksta kviečiamas saugos tarnybos arba bibliotekos administracijos prie LMB ne darbo
metu ne vėliau kaip per 2 valandas.
24. Administracijai kviečiant atvyksta dėl papildomo darbo nedarbo metu.
25. Suveikus priešgaisrinei signalizacijai arba pajutus dūmų ar degėsių kvapą, nustato gaisro
židinį, iškviečia gaisrinę telefonu 01 arba 112, iki ji atvyks imasi priemonių gaisro židinio
lokalizavimui.
26. Ištikus elektros, vandentiekio, šildymo ar kanalizacijos tinklų avarijai, iškviečia atitinkamą
avarinę tarnybą telefono Nr. 1355 arba 112 .
27. Apie avariją nedelsiant praneša LMB administracijai arba Ūkio skyriaus vedėjui.
28. Budėjimo metu draudžiama įleisti į LMB pašalinius asmenis.
29. Budėjimo metu neužsiima pašaliniais darbais, atitraukiančiais dėmesį nuo pagrindinių
pareigų vykdymo, nenaudoja svaigalų, narkotinių medžiagų ir pan.
30. Draudžiama pavesti savo darbą pašaliniam asmeniui.
31. Darbo vietą laikinai palieka tik leidus Ūkio skyriaus vedėjui.
32. Atrakina ir atidaro kiemo vartus šiukšlių išvežimui.
33. Švenčių dienomis iškelia ir nuima valstybės vėliavą.
34. Laikosi darbo drausmės, vidaus tvarkos, darbų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos
taisyklių.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
35. Rūbininkas-budėtojas atsako už:
35.1. šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
35.2. darbo drausmės pažeidimus;
35.3. žalą, padarytą LMB, dėl savo kaltės ar neatsargumo;
35.4. už budėjimo metu padarytus grubius pažeidimus rūbininką-budėtoją nuo darbo gali
nušalinti bibliotekos direktorius ar jo pavaduotojas.
36. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, rūbininkas-budėtojas atsako LMB vidaus darbo
tvarkos taisyklių ir LR įstatymų nustatyta tvarka.
37. Rūbininkas-budėtojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn
atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria LMB direktorius.
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