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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ PASTATŲ, STATINIŲ 

EINAMOJO REMONTO DARBININKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Jonavos lopšelio-darželio „Dobilas“ (toliau – Darželis) pastatų, statinių einamojo 

remonto darbininko pareigybė yra priskiriama nekvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pastatų, statinių einamojo remonto darbininkas yra tiesiogiai pavaldus Darželio 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS 

EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 4.  Pastatų, statinių einamojo remonto darbininkui netaikomi išsilavinimo  ar profesinės  

kvalifikacijos  reikalavimai. 

5. Darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

5.1. darbininku leidžiama dirbti ne jaunesniam kaip 18 metų amžiaus asmeniui, turinčiam 

privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, patvirtinančią, kad gali dirbti fizinį darbą; 

5.2. gebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą bei tinkamai bendrauti su žmonėmis; 

5.3. turėti įgūdžius nesudėtingiems statinio priežiūros darbams atlikti (santechnikos, 

elektros, staliaus) bei mokėti juos pritaikyti darbe; 

5.4. darbininkas privalo mokėti naudotis darbo įrankiais, elektros ir mechaniniais 

įrengimais bei įrenginiais (kirviais, pjūklais, elektriniais grąžtais ir kitomis priemonėmis) laikantis 

instrukcijos reikalavimų; 

5.5. privalo mokėti naudotis priešgaisrinėmis priemonėmis; 

5.6. žinoti krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus. 

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Darbininkas vykdydamas statinių ir patalpų priežiūrą, atlieka būtinus darbus Darželyje ir 

Darželio teritorijoje: 

6.1. nedelsdamas pašalina gedimus užregistruotus gedimų registracijos sąsiuvinyje 

(laikymo vieta - prie Aktų salės); 

6.2. montuoja, demontuoja, remontuoja ir prižiūri Darželio patalpose ir teritorijoje esantį 

inventorių (stalus, kėdes, spintas, lauko įrenginius ir kt.);  

6.3. taiso ir keičia sugedusias spynas, sutvarko duris bei atlieka kitus reikalingus staliaus 

darbus; 

6.4. atlieka sugedusių daiktų, pavyzdžiui elektros lempučių, durų spynų keitimo ir taisymo 

darbus; 



6.5. remontuoja ir prižiūri vidaus santechnikos ūkį (kanalizaciją, vandentiekio čiaupus, 

santechnikos mazgus); 

6.6. nuolat tikrina vandentiekio, kanalizacijos techninę būklę; 

6.7. šalina ir esant reikalui remontuoja nesudėtingus vandentiekio, šildymo bei sanitarinių 

mazgų gedimus; 

6.8. keičia santechnikos įrengimus: kriaukles, klozetus, čiaupus ir kt.; 

6.9. valo pastato užsikimšusius lietvamzdžius, prižiūri lietaus kanalizaciją; 

6.10. prižiūri stogo dangą (nušluoja sąnašas, nukasa sniegą), pagal galimybes šalina 

pastebėtus defektus. Jei ant pastato stogo susidaro varvekliai, juos pašalina. Vietas, kur daužomi 

varvekliai ar metamas nuo stogų sniegas, atitveria signalinėmis juostomis arba kitokiais atitvarais; 

6.11. prasidėjus šildymo sezonui nuorina šildymo sistemą; 

6.12. atlieka smulkius elektros ūkio priežiūros darbus (prižiūri, kad patalpose veiktų visos 

lempos), esant reikalui, pajungia naujus įrengimus ir pan.; 

6.13. tikrina ryte visą elektros įrengimų ir apšvietimo būklę. Pastebėtus trūkumus pašalina. 

Nepavykus pašalinti gedimo informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui arba direktorių; 

6.14. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie sugadintus elektros prietaisus; 

6.15. varasos metu, pagal poreikį, atlieka patalpų einamojo remonto darbus: paruošia 

sienas, lubas glaistymui, gruntavimui, dažymui, tapetavimui, plytelių klijavimui ir pan.; 

6.16. esant būtinybei, padeda darželio darbuotojams tvarkyti interjerą, perstatyti baldus, 

paruošia patalpas valymo darbams; 

6.17. prižiūri ir remontuoja lauko inventorių bei atlieka kitus smulkius eksterjero statybos 

ir remonto darbus; 

6.18. atlieka įvairių daiktų krovimo ir pernešimo darbus, laikantis krovinių kėlimo 

rankomis reikalavimų. Rankiniu būdu arba vežimėliu veža, neša, gabena, pakrauna, iškrauna 

krovinius; 

6.19. du kartus per metus vykdo bendrąją vidaus patalpų ir pastatų sistemų apžiūrą; 

6.20. vykdo neeilines apžiūras:  

6.20.1. rūsių ir pamatų po smarkių liūčių ir gausaus sniego; 

6.20.2. sienų ir fasadų po stiprių vėjų, liūčių, šalčių ir atodrėkių; 

6.20.3. langų, perdangų ir lubų po stiprių vėjų ir liūčių; 

6.20.4. langų ir durų po smarkių liūčių ir audrų. 

6.21. padeda paruošti patalpas Darželyje vykstantiems renginiams; 

6.22. valstybinių švenčių dienomis nustatytu laiku iškelia valstybinę vėliavą ir nustatytu 

laiku ją nuima; 

6.23. po stipraus snygio/pūgos šalina sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, 

privažiavimo kelių prie atliekų surinkimo konteinerių. Slidžias vietas pabarsto smėlio-druskos 

mišiniu; 

6.24. pagal poreikį prižiūri vejas ir želdinius, esančius Darželio teritorijoje (pjauna žolę, 

grėbia lapus, laisto augalus); 

6.25. užtikrina švarą ir tvarką elektros skydinėje, rūsyje ir darbo vietoje; 

6.26. baigus darbą sutvarko darbo vietą, apžiūri naudotas patalpas, išjungia elektros 

įrenginius, elektros prietaisus, susideda darbo įrankius, sutvarko ir išneša likusias medžiagų atliekas 

į tam skirtą vietą patikrina, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, ir užrakina patalpą; 

6.27. tausoja Darželio nuosavybę, tinkamai eksploatuoja įrenginius, informuoja Darželio 

direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie techniškai netvarkingas darbo priemones, pagal kompetenciją 

jas remontuoja; 



6.28. laiku ir tinkamai vykdo direktoriaus/direktoriaus pavaduotojo ūkiui žodinius ar 

raštiškus pavedimus, nurodymus neviršijant savo kompetencijos ir nustatytos darbo laiko normos. 

7. Darbininkui draudžiama: 

7.1. dirbti su techniškai netvarkingais įrankiais ar įrengimais; 

7.2. palikti atidengtus kanalizacijos ar vandentiekio šulinius; 

7.3. pavesti savo pareigas atlikti kitiems asmenims. 

 

___________________________________ 

 

Susipažinau ir supratau: 

 

 

 

 

 


