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DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Darbininkas yra darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Darbininko pareigybės paskirtis – atlikti patalpų, lauko inventoriaus smulkius remonto ir 

ūkinius darbus. 

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

ūkvedţiui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbininko pareigoms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

Darbininku savarankiškai gali dirbti ne jaunesnis kaip 18 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą, 

išklausęs įvadinį darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktaţus, higienos 

įgūdţių, pirmosios pagalbos kursus, susipaţinęs su elektros saugos reikalavimais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Uţtikrinti jam pavestų uţduočių įgyvendinimą, vykdyti tiesioginio vadovo nurodymus. 

7. Palaikyti švarą ir tvarką darbo vietoje, ją sutvarkyti po kiekvieno darbų atlikimo. 

8. Remontuoti ir dirbti tik su tvarkingais įrenginiais. 

9. Mokėti naudotis įrankiais, elektros ir mechaniniais įrenginiais. 

10. Atlikti smulkius staliaus (durų, durų spinų remontas, baldų surinkimas, remontas ir 

pan.), einamojo remonto (sienų ir lubų daţymas, tinkavimas, glaistymas, grindų klojimas ir pan.) 

bei pastato išorės darbus. 

11. Priţiūrėti ir remontuoti medinius ţaislus, baldus, kiemo inventorių, sporto ir ţaidimo 

priemones. 

12. Mechaninius įrankius naudoti pagal pase ir gamintojo eksploatavimo instrukcijoje 

nurodytus reikalavimus. 

13. Kelti savo kvalifikaciją, gilinti ţinias, reikalingas darbui atlikti. 

14. Dalintis darbo įgūdţiais ir įgyta patirtimi su kitais darbuotojais, padėti vienas kitam. 

15. Mokėti saugiai dirbti, netrukdyti saugiai dirbti kitiems. 

16. Saugoti, tausoti lopšelio-darţelio turtą, naudojamus įrenginius ir įrankius. 

17. Atliekant darbus, pirmiausia pašalinti vaikų sveikatai, saugai ir gyvybei gręsiančius 

gedimus, lūţimus. 

18. Pastebėjus gedimą, netvarką, galinčią sukelti pavojų vaikams, darbuotojų sveikatai, 

gyvybei, nedelsiant informuoti ūkvedį, direktorių bei imtis priemonių saugumui uţtikrinti; apie 

atliktus darbus informuoti ūkvedį ţodţiu ir pasirašyti gedimų registracijos ţurnale. 

19. Laikytis lopšelio-darţelio darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos darbe instrukcijų, 

priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų. 

20. Ţinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, ţmonių evakavimo kelius, mokėti 

praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones. 

21. Esant būtinybei (atsitikus avarijai) atlikti smulkius santechninius darbus. 



22. Pernešti baldus iš vienos patalpos į kitas patalpas; vienkartinio keliamo krovinio masė 

neturi viršyti daugiau kaip 20 kg. 

23. Darbo dienos pabaigoje apţiūrėti patalpas, išjungti elektros įrenginius, prietaisus, 

patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, uţrakinti patalpas. 

24. Naudoti individualias darbų saugos priemones, dėvėti apsaugines pirštines. 

25. Dirbti pagal nustatytą ir patvirtintą grafiką, atlikti tik jam pavestus, kuriuos atlikti 

instruktuotas, darbus. 

26. Negalint atvykti į darbą, apie tai pranešti ūkvedţiui ar lopšelio-darţelio vadovui. 

27. Esant reikalui, lopšelio-darţelio vadovo pavedimu, darbuotojui sutikus, atlikti darbus 

nenumatytus sutartyje ir pareigybėse, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

28. Darbininko pareigas einantis darbuotojas atsako uţ: 

28.1. direktoriaus ir ūkvedţio nurodymų savalaikį vykdymą; 

28.2. darbų, priešgaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašo 

vykdymą; 

28.3. atliekamų darbų kokybę, priskirtą lopšelio-darţelio nuosavybę; 

28.4. savalaikį nurodytų pareigų vykdymą; 

      28.5. šių reikalavimų ir norminių aktų paţeidimus, dėl kurių įvyko ar galėjo įvykti 

nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko lopšelio-darţelio veikla, įvyko 

ar galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras, darbuotojui, kuris savo veiksmais arbe neveiksnumu paţeidė 

minėtus dokumentus arba ţinodami, kad paţeidţia darbų saugos reikalavimus, bet dirbo tokiomis 

sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė 

ir baudţiamoji atsakomybė; 

      28.6. uţ saugą ir sveikatą darbe, aplinkos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, higieną bei 

sanitariją, tvarką darbo vietoje; 

      28.7. uţ etikos, moralės normų darbe ir visuomenėje laikymąsi; 

29. Uţ darbuotojo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, uţ padarytą materialinę ţalą 

darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

30. Darbuotojas pasiţada ir įsipareigoja neatskleisti ţodţiu, raštu ar kitokiu būdu jokios 

komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 

supaţindintas arba ji tapo jam prieinama ir ţinoma dirbant lopšelyje-darţelyje. 

___________________ 

 

 

Susipaţinau 

 

__________ 
(Parašas) 

__________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

______________ 

(Data) 

 

 
 


