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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS 

 

1. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė“ darbininko pareigybės aprašymas reglamentuoja 

reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę. 

2. Darbininko pareigybės grupė – nekvalifikuoti darbininkai.  

3. Darbininko pareigybės lygis – D. Kodas – 9622. 

4. Pareigybės paskirtis – atlikti nesudėtingus statybos remonto darbus pastato viduje ir lauke, 

remontuoti vidaus ir lauko inventorių 

5. Darbininkas yra pavaldus direktoriui, tiesiogiai atskaitingas direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas turi žinoti ir išmanyti:  

7.1. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką; 

7.2. darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos 

reikalavimus; 

7.3. mokėti savarankiškai planuoti savo darbus, užtikrinti atliekamų darbų kokybę. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Darbininkas pagal savo turimą kvalifikaciją atlieka šias funkcijas: 

8.1. valo ir prižiūri pagalbines patalpas, specialistų kabinetus;  

8.2. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje; 

8.3. darbo metu užtikrina saugumą, dirbdamas naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, 

įrengimais, laiko juos tik tam skirtoje vietoje; 

8.4. atlieka smulkius remonto darbus;  

8.5. praneša direktoriaus pavaduotojui ūkiui apie darbo metu pastebėtus gedimus ar kitus su 

darbu susijusius trūkumus; 

8.6. privalo žinoti ir vadovautis  darbų saugos instrukcijomis: įvadine lopšelio-darželio saugos darbe 

instrukcija, priešgaisrinės saugos instrukcija. 

8.7. privalo laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir būti susipažinęs su ikimokyklinių įstaigų higienos 

normomis ir taisyklėmis; 

8.8. vykdo  kitus lopšelio-darželio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ūkiui pavedimus, 

susijusius su pareigybės funkcijomis. 

9. Užtikrina savo darbo kokybę.  

10. Dalyvauja lopšelio-darželio bendruomenės komandinėje veikloje. 

 

 



11. Vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 
 

12. Lopšelio-darželio darbininkas atsakingas direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

13. Darbininkas atsako už:  

13.1. darbo saugos instrukcijų, priešgaisrinės saugos taisyklių,  darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;  

13.2. pateiktų darbo priemonių ir inventoriaus išsaugojimą bei taupų vandens, elektros energijos 

naudojimą;  

13.3. lopšelio-darželio priskirtų patalpų tvarkingumą; 

13.4. jam patikėto inventoriaus, įrengimų ir instrumentų tinkamą naudojimą ir apsaugą; 

13.5. tinkamą darbo laiko naudojimą pareigoms vykdyti;  

13.6. darbo drausmės pažeidimus; 

13.7. žalą, padarytą lopšeliui-darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

13.8. tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą;  

13.9. nustatyta tvarka sveikatos pasitikrinimą; 

13.10. savo veiksmais ar neveiklumu padarytą materialinę žalą; 

13.11. emociškai saugios aplinkos lopšelyje-darželyje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias 

pagal nustatytą tvarką. 

14.  Darbininkas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo kaltės padarytą žalą 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Pareigybės aprašymą rengia ir tvirtina lopšelio-darželio direktorius. 

16. Pareigybės aprašymas pasikeitus įstatymams ar kitiems norminiams aktams ir esant būtinybei 

keičiamas lopšelio-darželio direktoriaus iniciatyva. 

17. Pareigybės aprašymas suderinamas su darbuotojų profesine sąjunga. 

__________________________ 

SUDERINTA 

Lopšelio-darželio darbuotojų 

profesinės sąjungos pirmininkas 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku  _____________________________________                                                                                          

                                                                                      (Vardas, pavardė, parašas, data) 


