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LABORANTO - TECHNINIŲ MOKYMO PRIEMONIŲ SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Laborantas - techninių mokymo priemonių specialistas (toliau – laborantas) yra II 

pareigybinės grupės. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – gerai susipažinti su naudojamomis medžiagomis, jų kokybės, 

patvarumo ir patikimumo reikalavimais, išmanyti laboratorinių prietaisų bei įrangos paskirtį, 

naudojimą ir veikimo principus, atlikti cheminių – mechaninių medžiagų pavyzdžių tyrimo 

darbus. 

4. Pareigybės pavaldumas – mokyklos direktoriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM LABORANTUI 

 

5. Laborantas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. žinoti mokyklos struktūrą, jos darbo organizavimą; 

5.2. būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštasis ar aukštesnysis išsimokslinimą; 

5.3. užtikrinti mokyklos saugumą; 

5.4. turėti galiojančius darbuotojų civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos žinių 

atestavimo: pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių – pažymėjimus; 

5.5. turėti galiojančią privalomos sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę. 

6. Laborantas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, mokyklos nuostatais, 

mokyklos vadovo įsakymais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir 

sveikatos instrukcijomis, pareigybės aprašymu. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Pareigas einantis laborantas turi vykdyti šias funkcijas: 

7.1. paruošti mokymo priemones laboratoriniams darbams;  

7.2. sutvarkyti priemones po laboratorinių darbų;  

7.3. prižiūrėti ir tvarkyti fizikos ir chemijos laboratorijas;  

7.4. atlikti cheminius – mechaninius medžiagų pavyzdžių tyrimo darbus; 

7.5. atlikti kontrolinių pavyzdžių bandymus; 

7.6. atlikti medžiagų bandymų rezultatų apibendrinimą, nustatyti jų tinkamumą 

eksploatacijai; 

7.7. prižiūrėti ir atsakyti už laboratorijose sandėliuojamų cheminių medžiagų ir elektros 

prietaisų saugumą;  

7.8. kartu su mokytoju atsakyti už vaikų saugumą laboratorinių darbų metu;  

7.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus mokyklos direktoriaus, neviršijant 

nustatyto darbo laiko. 
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IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas vykdantis laborantas atsako už: 

8.1. darbų atlikimą nepažeidžiant darbų saugos ir higienos reikalavimų; 

8.2. mokyklos vadovo pavestų darbų tinkamą vykdymą; 

8.3. už savo pareigų netinkamą vykdymą laborantas atsako mokyklos darbo tvarkos taisyklių 

ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

8.4. laborantas, padaręs žalą mokyklai, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

___________________  

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

_________________ 
     (Parašas) 

 

_________________ 
       (Vardas ir Pavardė) 
 

_________________ 
     (Data) 

 

 

 

 

 

 


