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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 

ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR EINAMOJO REMONTO DARBININKO   

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ įrenginių priežiūros ir einamojo remonto 

darbininko pareigybė yra priskiriama nekvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės paskirtis ‒ prižiūrėti 

lopšelio-darželio vidaus ir kiemo įrenginius, pastato patalpas, atlikti jų remontą. 

4. Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininką skiria pareigoms ir atleidžia iš jų 

lopšelio-darželio direktorius. 

5. Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininko darbą prižiūri ir kontroliuoja 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

6. Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas pavaldus lopšelio-darželio 

direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

7. Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos reikalavimai. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

 

8. Remontuoti vidaus ir lauko inventorių, keisti spynas, atlikti nesudėtingus statybos 

remonto darbus lauke ir viduje. 

9. Taisyti inventorių, reikalingą kitų lopšelio-darželio darbuotojų darbui, gaminti 

nesudėtingus baldus, remontuoti vaikų baldus. 

10. Esant būtinybei, padėti lopšelio-darželio darbuotojams tvarkyti interjerą, perstatinėti 

baldus, paruošti patalpas valymo darbams. 

11. Padėti paruošiant lopšelio-darželio patalpas naujiems mokslo metams, atlikti patalpų 

einamojo remonto darbus pagal poreikį. 

12. Atlikti patalpų apšvietimo priežiūros ir remonto darbus. 

13. Prižiūrėti vidaus santechninį ūkį, kanalizaciją, vandentiekio čiaupus, santechninius 

mazgus. 

14. Prižiūrėti stogo, lietaus kanalizacijos įrenginius. 

15. Atlikti senų, avarinės būklės medžių šalinimo darbus. 

16. Atliekant darbus, kreipti dėmesį į tai, kad laiku būtų pašalinti vaikų gyvybei ir saugai 

pavojų keliantys gedimai. 
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17. Naudoti tik tvarkingus prietaisus, įrankius, įrengimus, bei  laikyti juos tik tam skirtoje, 

vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

18. Darbo dienos pabaigoje įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas privalo 

apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra 

pavojaus kilti gaisrui, ir užrakinti patalpą. 

19. Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas, esant reikalui, gali atlikti kitus 

darbus, nurodytus lopšelio-darželio direktoriaus, neviršijant darbo sutartyje numatyto darbo laiko.  

 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ  

 

 

20. Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas atsako už: 

20.1. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

20.2. lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, 

darbuotojų etikos normų laikymąsi; 

21. Lopšelio-darželio įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas už savo pareigų 

nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

________________________________________ 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku          

            

                                  

________________________________________________________________________________            
(pareigos)                                          (parašas)               (vardas, pavardė)                         (data) 

 




