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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“  

PASTATŲ, STATINIŲ IR APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ pastatų,  statinių  ir aplinkos 

priežiūros, darbininkas.  

2. Pareigybės grupė – darbininkas. 

3. Pareigybės lygis D. 

4. Pastatų,  statinių  ir aplinkos priežiūros, darbininką skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, 

nustato jos mėnesinį darbo užmokestį, sudaro rašytines darbo sutartį darželio direktorius. 

5. Pastatų,  statinių  ir aplinkos priežiūros, darbininkas tiesiogiai pavaldus darželio ūkvedžiui ir 

mokyklos direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

6. Į pastatų,  statinių  ir aplinkos priežiūros, darbininko pareigybes priimamas asmuo, kuriam 

netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

7. Turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  nustatyta tvarka, pasitikrinęs 

sveikatą. 

8. Būti pareigingu, sąžiningu.  

9. Būti tvarkingas, mandagus ir taktiškas su kolegomis, darbuotojais, ugdytiniais bei interesantais. 

10. Pastatų,  statinių  ir aplinkos priežiūros, darbininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, darželio direktoriaus įsakymais, darželio nuostatais 

ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos, priešgaisrinėmis instrukcijomis  ir higienos 

normų  reikalavimais ir šiuo pareigybės aprašymu. 

11. Žinoti materialinės atsakomybės pagrindus. 

12. Pastatų,  statinių  ir aplinkos priežiūros, darbininkas privalo išmanyti: 

12.1. pastatų technines savybes; 

12.2. einamojo remonto darbų atlikimo terminus ir tvarką; 

12.3. vandentiekio, kanalizacijos, šildymo  ir elektros sistemų technologijas ir reikalavimus 

darbui su jomis; 

12.4. mokėti naudotis įvairiais darbo įrankiais tame tarpe ir elektriniais; 

12.5. mokėti mūryti, tinkuoti, glaistyti, dažyti; 

12.6. žinoti aptarnaujančių įrenginių veikimo principus. 
 

III SKYRIUS 

 DARBININKO FUNKCIJOS 
 

13. Dirbti tik paskirtą darbą ir neleisti dirbti už save pašaliniams asmenims. 

14. Dirbti apsivilkus tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius. 

15. Atlikti pagalbinius darbus: 



 10.1. pagal savo kvalifikaciją atlikti elektros tiekimo sistemų gedimų taisymą; 

 10.2. šalinti vandentiekio, kanalizacijos sistemų sutrikimus; 

 10.3 pagal savo kvalifikaciją atlikti šildymo sistemos gedimų taisymą; 

 10.4. atlikti einamojo pastatų, lauko įrenginių remonto darbus; 

 10.5. atlikti kitus, teisėtus mokyklos direktoriaus ar ūkvedžio  pavestus darbus. 
 

IV SKYRIUS 

DARBININKO TEISĖS 
 

 11. Reikalauti, kad darželio  direktorius užtikrintų saugą ir sveikatą, nustatyta tvarka 

aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

 12. Sužinoti iš darželio direktoriaus, jo pavaduotojo ūkio reikalams apie darbo aplinkoje 

esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius. 

 13. Nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo 

sąlygų. 

 14. Dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti. 
 

V SKYRIUS 

DARBININKO ATSAKOMYBĖ 
 

16. Pastatų,  statinių  ir aplinkos priežiūros, darbininkas privalo nepriekaištingai atlikti savo 

pareigas, būti tvarkingas, mandagus ir taktiškas su kolegomis, vaikais, darbuotojais, tėvais ir 

interesantais.  

17. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos 

Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

18. Pastatų,  statinių  ir aplinkos priežiūros, darbininkui draudžiama: 

18.1. naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

18.2. naudoti darbo laiką ne tarnybos tikslais; 

18.3. darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas. 

 

 

 

 

 

Susipažinau, vieną egzempliorių gavau ir įsipareigoju vykdyti:  

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 


