
 

 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ 

direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. 

įsakymu Nr. V-30 

 
 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“  

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – Mokykla) darbininkas yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį. Darbininko pareigybė priskiriama nekvalifikuotų darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D.  

3. Pareigybės kodas – 962201. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1 būti nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo 

programą, žinoti elektros, gaisrinės saugos, saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus; 

4.2 mokėti naudotis darbo įrankiais (staliaus ir santechniko darbo įrankiais ir kt.); 

4.3 gebėti atlikti smulkius inventoriaus, baldų, įrenginių remonto darbus; 

4.4 gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas: 

3.1. remontuoti vidaus ir lauko inventorių, atlikti nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke 

ir viduje; 

3.2. iškrauti ir pakrauti nesunkius krovinius, pernešti įvairius daiktus į reikiamas vietas; 

3.3. prižiūrėti, remontuoti ir šalinti šildymo, vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus; 

3.4. atlikti santechnikos įrengimų remonto darbus; 

3.5. prižiūrėti baldų bei kito inventoriaus tvarkingą eksploataciją; 

3.6. rūpintis įstaigos baldų surinkimu, pastatymu ir pritvirtinimu, remontuoti sulūžusius   

baldus; 

3.7. užtikrinti atitinkantį higienos normas patalpų apšvietimą, nuimti ir uždėti šviestuvų 

gaubtus, keisti lemputes; 

3.8. prižiūrėti šiluminį mazgą, kieme – kanalizacijos šulinius; 

3.9. talkinti kiemsargiui pjaunant žolę, karpant krūmus, žiemą valant takus; 

3.10. prižiūrėti pastato stogą – nuvalyti lapus ir sniegą; 

3.11. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio dalies vedėjo pavedimus; 

3.12. rūpintis jam priskirtų patalpų tvarkingumu bei atitikimu gaisrinės saugos reikalavimams; 

3.13. naudoti darbo įrankius pagal jų naudojimosi instrukcijas, atsakyti už jų saugumą ir 

priežiūrą; 

3.14. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo ar patyčių apraiškas, 

vadovautis Mokyklos vadovo patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašu“. 

               

 



 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

                     5.  Darbininkas turi teisę: 

5.1. turėti saugias darbo ir asmens higienos sąlygas; 

                5.2. gauti specialias priemones švarai palaikyti; 

5.3. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas; 

 

 
V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

6. Darbininkas yra atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui, pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

              7. Darbininkas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

7.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme, atlikimą; 

7.2. dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei 

civilinį kodeksus; 

7.3. emociškai saugios mokymo(si) aplinkos įstaigoje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir 

patyčias pagal Mokyklos nustatytą tvarką. 

 
 

 

 

 

SUDERINTA 

Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ tarybos 

2021 m. sausio 28 d. posėdžio 

protokolo nutarimu Nr. T-1 
 

 

 

 

Susipažinau, sutinku vykdyti:  
 


