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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,TRYS NYKŠTUKAI“ 

 DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠAS  

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ (toliau-darželis) statinių priežiūros darbininkas 

yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės biudžeto. 

2. Pareigybės lygis – D.  

 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 3. Statinių priežiūros darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

4. Statinių priežiūros darbininkas turi žinoti ir išmanyti:  

 4.1. lopšelio – darželio  teritorijos, pastatų patalpų išplanavimą; 

4.2. lopšelio – darželio įrengimų bei komunikacijų išdėstymo planą;  

4.3. pastatų ir statinių technines savybes; 

4.4. einamojo remonto darbų atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką; 

4.5. vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui su  

jomis; 

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

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

reikalavimus. 

7. Statinių priežiūros darbininkas privalo vadovautis:  

7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kita LietuvosRespublikoje galiojančiais  

norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir 

sveikatą. 

 

 

Darbininkas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą asmuo; 

3.2. turėti patirtį statybos ir remonto darbų srityje. 

3.3. mokėti savarankiškai organizuoti savo darbą; 

3.4. žinoti mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus ir naudojimo taisykles; 

3.5.  turi būti susipažinęs su darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir 

priešgaisrinės saugos instrukcijomis, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Darbininkas vykdo šias funkcijas: 

4.1. atlieka įvairius statybos ir remonto darbus; 

4.2. remontuoja sulūžusį inventorių; 

4.3. prižiūri ir remontuoja lauko inventorių; 

4.4. nuolat tikrina ir atlieka smulkius elektros gedimus arba informuoja ūkio dalies vedėją; 

4.5. atlieka saugius daiktų pernešimo, pakrovimo darbus. 

5. Santechnikas vykdo šias funkcijas: 

5.1. reguliariai prižiūri darželyje esančią vandentiekio ir kanalizacijos sistemą; 

5.2. nustato įvairių santechninių gedimų priežastis; 

5.3. pakeičia čiaupus, maišytuvus; 

5.4. atlieka kitus smulkius santechnikos remonto darbus. 

 



 

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DATBUOTOJO TEISĖS 

 

  6. Darbininkas turi teisę: 

 6.1. gauti reikalingą informaciją apie darželio veiklą; 

 6.2. dalyvauti darželio savivaldoje; 

 6.3. turėti saugius darbo įrankius, kiemo teritorijos tvarkymui; 

 6.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kituose Vyriausybės teisės aktuose nustatyta  

tvarka gauti mokamas ir kitas atostogas, naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

 7. Darbininkas atsako už pareigybės apraše nustatytų funkcijų vykdymą ir pavestų užduočių 

atlikimą laiku. 

 8. Darbininkas tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui ir atskaitingas darželio direktoriui. 

.  

_______________________ 

 




