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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO„BANGELĖ“ DARBININKO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS  

 

 

I. PAREIGYBĖ 
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ darbininkas yra darbininkas. 

2. Pareigybės lygis – D, kodas 711908. 

3. Pareigybės paskirtis - Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ aplinkos tvarkymas ir remonto 

(patalpų, inventoriaus, santechninių įrengimų ir pan.) darbų atlikimas. 

4. Pareigybės pavaldumas - darbuotojas tiesiogiai pavaldus Šiaulių  lopšelio-darželio 

„Bangelė“ ūkio dalies vedėjui (jam nesant, Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriui). 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, nebūtina profesinė kvalifikacija.  

5.1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi: 

5.1.2. žinoti ir vykdyti darbo saugos ir sveikatos normininių teisės aktų ir priešgaisrinės 

saugos reikalavimus;  

5.1.3. žinoti apdirbamų medžiagų pagrindines savybes, techninę naudojamų įrengimų 

sandarą ir darbo principus, mokėti jais saugiai naudotis;  

5.1.4. žinoti asmeninių apsauginių priemonių, dirbant su techniniais įrengimais, naudojimo 

reikalavimus ir juos vykdyti. 

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

          6.1. atlieka aplinkos tvarkymo darbus. 

          6.2. atlieka vidaus patalpų, įrengimų, lauko inventoriaus remonto darbus. 

          6.3. tvarko rūsio, priešgaisrinius praėjimus, teritoriją, kelių privažiavimus. 

          6.4. atlieka smulkų santechnikos remontą. 

          6.5. tvirtina baldus, remontuoja lauko aikšteles, remontuoja, restauruoja baldus. 

          6.6. užtikrina inventoriaus tinkamą eksploatavimą tik įstaigos reikmėms. 

          6.7. apžiūri patalpų būklę, įrengimus, baldus, apie pastebėtus trūkumus praneša ūkio dalies 

vedėjui. 

          6.8. direktoriaus ar jo įgalioto asmens nurodymu atlieka kitus Šiaulių lopšelyje-darželyje 

„Bangelė“ reikalingus darbus, neviršijant nustatyto darbo laiko. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 



 7. Darbininkas privalo laikytis pareigybės aprašyme nurodytų fukcijų, Šiaulių lopšelio-

darželio „Bangelė“ vidaus darbo tvarkos taisyklių, dokumentų, su kuriais supažindinamas 

pasirašant, reikalavimų. 

  8. Darbininkas atsako už: 

 8.1. Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ vidaus ir lauko inventoriaus priežiūrą; 

 8.2. darbo priemonių ir įrankių naudojimą pagal paskirtį; 

 8.3. darbininko pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą vykdymą, užduočių 

atlikimą laiku. 

 9. Darbininkas už darbo drausmės pažeidimus, savo pareigų netinkamą vykdymą atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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