
                                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                                       Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“  

                                                                                                       direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. 

                                                                                                       įsakymu Nr. DV-44                        

 

 

PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“ 

 

PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

KODAS: 9333 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ pagalbinis darbininkas. Pareigybės lygis – D. 

Darbininkų grupė. 

 

II SKYRIUS 

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymą, pagalbiniam darbininkui nebūtinas išsilavinimas;  

2.2. pagalbinis darbininkas dirbti priimamas asmuo, galintis atlikti smulkius ūkinius darbus, 

fiziškai stiprus bei turintis medicinos įstaigos leidimą tą darbą dirbti. 

3. Pagalbinis darbininkas turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 

3.1. išklausyti privalomojo higieninio mokymo programą pagal sveikatos žinių atestavimo 

nurodymus prieš pradedant dirbti ir vėliau kas penkis metus; 

3.2. darbo įrankių paskirtį ir naudojimo tvarką; 

3.3. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos 

apsaugos reikalavimus; 

3.4. turi būti susipažinęs su atskira saugumo technikos instrukcija apdorojantiems medieną 

rankiniu būdu; 

3.5. turi žinoti asmens higienos reikalavimus, apie saugaus darbo metodus, apie darbo vietos 

paruošimą bei sutvarkymą. 

4. Profesinė darbo patirtis nenustatoma. 

5. Pagalbinis darbininkas dirba vadovaudamasis Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, 

darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Lopšelio-darželio nuostatais, šiuo 

pareigybės aprašymu. 

  

III SKYRIUS 

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS 

 

6. Pagalbinis darbininkas vykdo šias funkcijas: 

6.1. sutaisyti, remontuoti, pakalti remonto reikalaujantį baldą, tam tikrą pastato vietą, 

inventorių, durų spynas, grindis, griežtai laikantis darbo saugos taisyklių; 



6.2. vykdyti kitas tiesioginio vadovo užduotis (smulkius remonto darbus, esant būtinybei 

dengti, remontuoti pavėsinių stogus ir kt.); 

6.3. pastebėjus nesaugų lauko teritorijoje esantį inventorių ar žaidimo aikštelę – juos 

suremontuoti; 

6.4. reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, 

amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmenų ypatybių ir nedelsiant 

praneša Lopšelio-darželio direktoriui; 

6.5. puoselėja emociškai saugią Lopšelio-darželio aplinką. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Pagalbinis darbininkas atsako už jo remontuoto inventoriaus kokybę, laiku atliktą pavestą 

darbą. 

8. Pagalbinis darbininkas neturi teisės be darbdavio ar jo įgalioto asmens sutikimo pavesti 

atlikti savo darbą kitam asmeniui. 

9. Pagalbinis darbininkas, nevykdantis reikalavimų, su kuriais supažindintas, atsako įstatymų 

numatyta tvarka. 

 

______________________ 

 

 

 

Susipažinsiu ir vykdysiu: 


