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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ ĮRENGIMŲ APTARNAVIMO IR 

EINAMOJO REMONTO DARBININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS, 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ (toliau – Lopšelio-darželio) įrengimų aptarnavimo 

ir einamojo remonto darbininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Įrengimų 

aptarnavimo ir einamojo remonto darbininko pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei.  

2. Pareigybės lygis – D, pareigybės kodas – 931216. 

3. Pareigybės paskirtis – atlikti nesudėtingus statybos remonto darbus pastato viduje ir 

lauke, remontuoti vidaus ir lauko inventorių. 

4. Pareigybės pavaldumas – pagalbinis darbininkas yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui 

ūkiui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

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

      5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

      5.2. būti ne jaunesnis kaip 18 metų; 

            5.3. turėti sveikatos patikrinimo atitinkamą pažymą dėl tinkamumo šiam darbui;  

            5.4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;  

5.5. žinoti pastatų ir statinių technines savybes; 

5.6. žinoti einamojo remonto darbų atlikimo terminus, eiliškumą ir tvarką; 

5.7. išmanyti vandentiekio, kanalizacijos, elektros sistemų technologijas ir 

reikalavimus darbui su jomis; 

5.8. išmanyti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką; 

5.9. būti susipažinusiam su darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos, higienos reikalavimais. 
 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

 

 6. Įrengimų aptarnavimo ir einamojo remonto darbininkas atlieka šias funkcijas: 

6.1. pastatų ir statinių remonto darbus (plytelių klijavimas, grindų dangos dengimas, lubų ir 

sienų glaistymas ir balinimas, tapetų klijavimas, langų, grindų dažymas ir kt.);  

6.2.  valo užsikimšusius lietvamzdžius; 

6.3.  prižiūri vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus;  

6.4. remontuoja vidaus ir lauko inventorių, keičia spynas, remontuoja baldus;  

6.5. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje; 

6.6. dirba saugiai ir vykdo tik tuos darbus, kuriuos išmokytas ir kuriems instruktuotas. 

Dirbdamas naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, laiko juos tik tam skirtoje vietoje; 

6.7. praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus ir imasi priemonių jiems 

pašalinti; 
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6.8. darbo pabaigoje užrakina įstaigos duris, uždaro langus, įjungia apsaugos sistemos 

signalizaciją G4S Lietuva; esant poreikiui ir/ar įsijungus signalizacijai, bet kuriuo paros metu 

atvyksta į įstaigą ir kartu su apsaugos darbuotojais patikrina saugumą. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Įrengimų  aptarnavimo ir  einamojo  remonto  darbininkas atsako už: 

7.1. teisės aktuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą; 

7.2. Lopšelio-darželio pastatų ir statinių, komunikacijų, teritorijos bei patalpų, priskirtų 

jam prižiūrėti ir remontuoti, tvarkingumą; 

7.3. jam patikėto inventoriaus, įrengimų ir instrumentų tinkamą naudojimą ir 

apsaugą; 

7.4. tinkamą darbo laiko naudojimą pareigoms vykdyti;  

7.5. darbo drausmės pažeidimus; 

7.6. žalą, padarytą Lopšeliui-darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

7.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų 

vykdymą. 

8. Įrengimų  aptarnavimo ir  einamojo  remonto  darbininkas einamajam remontui  už savo 

pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

9. Už darbo drausmės pažeidimus darbuotojas gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria Lopšelio-darželio direktorius. 

 

_____________________________ 

 

 

Susipažinau 

 


