Ūkio dalies ir arbatinės darbuotojai
Eil.
Nr.
1.

2.

Vardas, Pavardė
Zenonas Garnys

Alvydas Timinskas

Pareigos
Ūkio reikalų
specialistas

El. paštas
ukis@reab.lt

Statinio statybos alvydas.timinskas@reab.lt
prižiūrėtojas

Specialieji reikalavimai
(pagrindiniai)
Užtikrina įstaigos patalpų priežiūrą Turėti specialųjį vidurinį ar aukštespagal darbo saugos ir sveikatos,
nįjį išsilavinimą, bent vienerių metų
priešgaisrinės saugos bei
patirtį ūkio priežiūros srityje ir B kaelektrosaugos, darbo ir asmens
tegorijos vairuotojo pažymėjimą.
higienos reikalavimus.
Žinoti ir išmanyti darbo saugos ir
Prižiūri ir vairuoja įstaigos
sveikatos, priešgaisrinės saugos bei
automobilius.
elektrosaugos, aplinkosaugos, darbo
Kontroliuoja įstaigos valytojų ir kitų ir asmens higienos reikalavimus.
ūkio dalies darbuotojų darbą.
Žinoti ir išmanyti pastatų, statinių,
patalpų ir jų elementų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką.
Tikrina, kad statybos ir/ar
Išmanyti statybą ir pastato techninę
rekonstrukcijos darbai būtų
priežiūrą reglamentuojančius
atliekami pagal statinio projektą.
valstybės teisės aktus ir kitus
Kontroliuoja statybos metu
Lietuvos Respublikos teisės
naudojamų statybos produktų bei
norminius aktus, susijusius su
įrenginių kokybę.
atliekamu darbu.
Tikrina atliktų statybos darbų
kokybę bei mastą. Tikrina ir priima
paslėptus statybos darbus ir
paslėptas statinio konstrukcijas,
dalyvauja išbandant ir pripažįstant
tinkamais naudoti inžinerinius
tinklus, inžinerines sistemas,
įrenginius, konstrukcijas.
Kartu su rangovu rengia statinio
pripažinimo tinkamu naudoti
dokumentus ir dalyvauja statinį
pripažįstant tinkamu naudoti.
Atliekamos funkcijos (pagrindinės)

3.

Viktoras Vielius

Pagalbinis
darbininkas

4.

Virginija Juozaitienė

5.

Žydrūnė Simonavičienė

6.

Vaiva Motuzienė

Arbatinės
darbuotoja
Arbatinės
darbuotoja
Arbatinės
darbuotoja

7.
8.
9.
10.

Regina Čepulienė
Irina Novikova
Loreta Dubinienė
Laima Balsienė

Valytoja
Valytoja
Valytoja
Valytoja

ukis@reab.lt

Atlieka ūkio reikalų specialisto
pavestus pastatų statybos ir remonto
bei aplinkos priežiūros darbus,
laikydamasis darbo saugos ir
sveikatos, priešgaisrinės saugos bei
elektrosaugos, darbo ir asmens
higienos reikalavimų.
virginija.juozaitiene@reab.lt
Vykdo prekybinę veiklą šaltais ir
karštais patiekalais, higieninėmis
zydrune.simonaviciene@reab.lt bei kūno priežiūros prekėmis,
maisto ir sveikatinimo produktais.
Prilaiko švarą ir tvarką arbatinėje.
vaiva.motuziene@reab.lt
Dirba su kompiuteriu ir kasos
aparatu.
regina.cepuliene@reab.lt
Valo ir prižiūri įstaigoje esančias
patalpas, langus, vidinius laiptus,
irina.novikova@reab.lt
tvarko aplinką.
loreta.dubiniene@reab.lt
laima.balsiene@reab.lt

Gebėti atlikti pastatų statybos ir
remonto bei aplinkos priežiūros
darbus.

Turėti profesinę kvalifikaciją, maisto
gamybos ir/ar prekybos srityje arba
jam prilygintą.

Turėti Privalomojo higienos įgūdžių
mokymo bendrosios programos
pažymėjimus (kodas HB ir H11)
skirtus visiems asmenims, kuriems
numatytas privalomas higienos
įgūdžių mokymas.

