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I. BENDROJI DALIS 

1. Šiaulių lopšelio – darželio „Kūlverstukas“ darbininkas yra priskiriamas 

darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis: darbininkas priskiriamas D lygio pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis: atlikti krovos darbus rankomis, smulkius pastatų ir ūkio 

inventoriaus remonto darbus, naudoti ir prižiūrėti paskirtą technika. 

4. Pavaldumas: darbininkas pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

5. Darbininko kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

6. Darbininkas turi žinoti ir išmanyti: 

6.1. lopšelio – darželio veiklos sritis, lopšelio – darželio struktūrą; 

6.2. darbo organizavimo tvarką; 

6.3. patalpų išplanavimą; 

6.4. krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir  sandėliavimo reikalavimus; 

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

6.6. priskirtos technikos technines charakteristikas; 

6.7. priskirtos technikos eksploatacijos ir remonto instrukcijas; 

6.8. darbo tvarkos taisykles; 

6.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimus. 

7. Darbininkas privalo vadovautis: 

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

7.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, 

darbuotojų saugą ir sveikatą; 

7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

7.4. darbo sutartimi; 

7.5. šiuo pareigybės aprašymu; 

7.6. kitais lopšelio – darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, 

nurodymais, taisyklėmis ir pan.). 
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III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

8. Darbininkas atlieka šias funkcijas: 

8.1. prižiūri darbo, pagalbines ir kitas patalpas, padeda perkelti įvairius daiktus; 

8.2. atlieka pagalbinius darbus sandėliuose, ir kitose vietose; 

8.3.  rankiniu būdu arba vežimėliuose neša, gabena, pakrauna, iškrauna krovinius 

(rulonus, dėžes, atliekas ir kt.); 

8.4. apžiūri darbo vietą, pašalina nereikalingus daiktus, trukdančius darbui; 

8.5. atlieka smulkius remonto darbus (elektros jungiklių, lizdų, baldų, ūkio 

inventoriaus, langų rėmų, durų taisymo ir kitus darbus); 

8.6. prižiūri priskirtą techniką, įrenginius ir darbo įrankius; 

8.7. atlieka pastatų smulkų remontą, teikia informaciją lopšelio – darželio ūkio dalies 

vedėjui apie pastatų techninę būklę, pastebėtus gedimus; 

8.8. rūpinasi patikėtų materialinių vertybių saugumu ir informuoja lopšelio – darželio 

ūkio dalies vedėją apie aplinkybes, dėl kurių gali kilti pavojus šių vertybių saugumui; 

8.9. baigus darbą sutvarko darbo vietą, padeda įrankius į jiems skirtas vietas. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

9. Darbininkas atsako už: 

9.1. patalpų būklę; 

9.2. tinkamą pastatų ir kitų smulkių remonto darbų atlikimą; 

9.3. patikėtos technikos, įrenginių ir darbo įrankių priežiūrą ir naudojimą; 

9.4. patikėtų materialinių vertybių saugojimą; 

9.5. teisingą darbo laiko naudojimą. 

9.6. darbo drausmės pažeidimus; 

9.7. žalą, padarytą lopšeliui – darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

9.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimų vykdymą. 

10. Darbininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo vidaus tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Darbininkas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio – darželio direktorius. 

 

                         _________________________________ 

 

       PARENGĖ: 

  

          UAB „ PROFUS BALTICS“ (300513835) 

 


