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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“  

NEKVALIFIKUOTŲ ATSITIKTINIŲ DARBŲ DARBININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Gluosnis“ (toliau – Lopšelis-darželis) nekvalifikuotų 

atsitiktinių darbų darbininkas (toliau – darbininkas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

Biudžetinės įstaigos darbininko pareigybė priskiriama darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. būti nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą, išklausęs higienos įgūdžių kursus, žinoti 

elektros, gaisrinės saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus; 

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

3.3. gebėti atlikti smulkius inventoriaus, baldų, įrenginių remonto darbus; 

3.4. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą.  

 

III  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. remontuoja inventorių, esantį patalpose ir lauko aikštelėse; 

4.2. esant reikalui taiso nesudėtingus santechninius gedimus lopšelyje-darželyje; 

4.3. prižiūri inventoriaus būklę; 

4.4. prižiūri patalpų būklę, esant reikalui atlieka smulkius remonto darbus (tvirtina 

spinteles, prižiūri, kad grindų danga būtų lygi, radiatorių apsaugos pritvirtintos ir kt.); 

4.5. saugo darbdavio turtinius ir neturtinius interesus, naudoja darbdavio perduotas darbo 

priemones, turtą  pagal jų tikslinę paskirtį ir taupiai; 

4.6. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio lopšelio-darželio direktoriaus pavedimus. 

 

IV SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas 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; 

5.4. burtis į savišvietos, kultūrines grupes, dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar 

susivienijimus; 

5.5. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje; 
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5.6. atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą jeigu tai prieštarauja įstatymui, atsisakymo 

motyvus pateikti raštiškai. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

6. Darbininkas yra tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui ir atskaitingas lopšelio-darželio 

direktoriui. 

7. Darbininkas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

7.1. funkcijų, išvardintų šiame pareiginiame 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 Lopšelio-darželio  nustatytą tvarką. 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


