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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ” 

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Coliukė“ darbininko pareigybė yra priskiriama 

nekvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – prižiūrėti lopšelio–darželio ,,Coliukė“ (toliau – lopšelis-

darželis) pastatus, aikšteles ir patalpas, taip pat atlikti nesudėtingą remontą. Užtikrinti higienos 

normas, teisės aktų reikalavimus atitinknčią sveiką, saugiąlopšelio-darželio pastato, patalpų, kiemo 

aplinką.  

       

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

   

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

4.1. darbininku gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis medicinos 

įstaigos leidimą tą darbą atlikti; 

4.2. darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

 5. Darbininkas turi žinoti: 

 5.1. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus, Higienos  normas bei 

kitus reikalavimus susijusias su pastato, patalpų, teritorijos priežiūra; 

                      5.2. krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo, sandėliavimo ir apsaugos 

reikalavimus; 

       5.3. vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir reikalavimus darbui  

su jomis; 

5.4. darbo priemonių paskirtį, jų naudojimo galimybes ir būdus; 

 5.5. mechanizuotų instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir 

reikalavimus; 

 

III  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

6.1. keičia spynas, sudužusius langus, taiso sulūžusias duris, stalus, lentynas, spinteles, 

žaliuzes ir kitus daiktus, o esant didesniems gedimams, informuoja ūkio vedėją; 

6.2. atlieka nesudėtingus statybos, remonto darbus lauke ir patalpose: taiso ir dažo 

sienas, lubas, ir kitokius paviršius; 

6.3. taiso, dažo lauko įrengimus, prižiūri smėlio dėžes, remontuoja tvorą; 

6.4. gamina, taiso nesudėtingas ugdymui skirtas priemones, dekoracijas ir kitą 

inventorių; 

6.5. prižiūri lopšelio-darželio šiluminį mazgą, kieme - kanalizacijos šulinius; 

6.6.  nuima ir uždeda šviestuvų gaubtus, keičia lemputes; 



6.7. prižiūri ir remontuoja vandentiekio, kanalizacijos vamzdynus, kriaukles, čiaupus, 

klozetus; 

6.8. iškrauna ir pakrauna nesunkius krovinius, perneša įvairius daiktus į reikiamas 

vietas; 

6.9. išneša į lauką mobilias priemones, inventorių vaikų žaidimams; 

6.10. padeda pedagogams išnešti ir pastato laikinas apsaugas nuo saulės (skėčius, 

pavėsines ir kt.);  

6.11. laikosi atliekų rūšiavimo reikalavimų; 

6.12. pagal paskirtį ir darbo saugos taisykles naudojasi įranga, instrumentais, 

inventoriumi; 

6.13. užtikrina darbo įrankių švarą, palaiko tvarką savo darbo vietoje; 

6.14. praneša ūkio vedėjui, direktoriui apie pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės  

saugos taisyklių pažeidimus; 

6.15. laikosi darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, gaisrinės saugos, sanitarijos ir 

higienos taisyklių reikalavimų, konfidencialumo, etikos normų ir taisyklių; 

  6.16. racionaliai naudoti degalus, medžiagas bei kitas jam perduotas materialines 

vertybes; 

6.17.  nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą;   

  6.18.  vykdo kitus su lopšelio-darželio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio 

direktoriaus ar ūkio vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

7. Darbininkas atsako už tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, 

už darbų saugos, gaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių, sanitarijos ir higienos taisyklių 

reikalavimų vykdymą, už švarą ir tvarką savo darbo vietoje. 

8. Už šio pareigybės aprašymo reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių 

įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko įstaigos 

veikla, įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras arba užsidegimas, darbuotojams, kurie savo 

veiksmu arba neveiksmu pažeidė minėtus dokumentus, arba, žinodami, kad pažeidžia darbų saugos 

reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

9. Darbininkas tiesiogiai pavaldus  lopšelio-darželio ūkio vedėjui.  

 

  

 

 

 

 


