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PIRTIES DARBININKO-PIRTININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Pirties darbininkas - pirtininkas - darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  
   2. Pareigybės lygis – C 
            3.Pareigybės paskirtis -  prižiūrėti pirties sanitarinę būklę, vykdyti kitus pirties 
administratoriaus nurodymus, susijusius su pirties veikla. 
            4. Pareigybės pavaldumas – pirties darbininkas – pirtininkas  pavaldus biuro direktoriui  
  
 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 
 

 5. Darbuotojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reiklavimus: 
      5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą; 

 5.2. turėti pirmos pagalbos pažymėjimą;  
 5.3. žinoti pirčiai taikomus higienos taisyklių reikalavimus; 
 5.4. žinoti priešgaisrinės saugos ir saugos darbe instrukcijų reikalavimus, juos vykdyti, 
žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, mokėti jomis naudotis; 
 5.5. žinoti pirties patalpų elektros, šalto ir karšto vandens bei šildymo įrenginių valdymą ir 
mokėti jais naudotis; 
 5.6. laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių sąžiningai atliekant pavestus darbus; 
            5.7. užtikrinti pirties patalpų sanitarinę būklę ir švarą; 
 5.8. laikytis pirties darbo valandų; 
 5.9. griežtai laikytis priešgaisrinės saugos, saugos darbe ir higienos taisyklių reikalavimų. 
  
 

 III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 
            6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  
 6.1. tvarko ir prižiūri prausimosi, kaitinimosi ir persirengimo patalpas paslaugų teikimui;  
 6.2. apie pastebėtus pirties įrenginių gedimus, materialinių vertybių sugadinimus nedelsiant 
informuoja Biuro direktorių.   
            6.3. reikalui esant suteikia pirmąją pagalbą; iškviečia GMP 
            6.4. vykdo pirties patalpų sanitarinę būklę ir švarą; 
 6.5. vykdo Biuro direktoriaus nurodymus, kurie neprieštarauja Darbo sutarties ir Žmonių 
saugos darbe įstatymams; 

 
 
 
 
 
 
 



IV. ATSAKOMYBĖ 
 

 7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 
 7.1. už pirties patalpų ir inventoriaus sanitarinę būklę; 
 7.2. už priešgaisrinės ir darbų saugos bei vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi pirties 
patalpose; 
            7.3. už šiame aprašyme nustatytų reikalavimų funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos 
norminių teisės aktų nustatyta tvarka už padarytą žalą dėl savo kaltės. 
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Susipažinau ir sutinku:      
 
________________________ 
                  (Parašas)      
                                                                   
 _______________________              
                      (Vardas ir pavardė) 
                  
 ________________________ 
                 (Data) 
 
 
 
 
 


