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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ 

PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – Mokykla) pagalbinis darbininkas yra 

darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Pagalbinio darbininko pareigybė yra priskiriama 

nekvalifikuotų darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės kodas – 941201. 
 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, išklausyti higienos įgūdžių mokymo programą; 

4.2. sugebėti savarankiškai organizuoti savo darbą. 

5. Pagalbinis darbininkas turi žinoti: 

5.1.  darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimus; 

5.2. plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus, 

inventoriaus, mechanizuotų instrumentų ir mechanizmų paskirtį, ženklinimą, naudojimo tvarką ir 

reikalavimus; 

5.3. Lietuvos higienos normas HN 15:2005 „Maisto higiena“, HN 75:2016 „Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos higienos normos ir taisyklės“, „Geros higienos praktikos taisykles“. 

 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas: 

6.1. padėti virėjui nunešti, pakelti ar pastatyti  puodus su paruoštu arba ruošiamu maistu į 

atitinkamą vietą; 

6.2. išplauti indus, puodus ir kitą virtuvės inventorių, nepažeidžiant higienos reikalavimų; 

6.3. valyti šaldymo įrenginius; 

6.4. tvarkyti ir rūšiuoti atliekas pagal nustatytus reikalavimus; 

6.5. valyti stalus, palanges, langus, sienas, plauti grindis nustatytu dažnumu, pagal  numatytą 

valymo ir dezinfekavimo darbų planą; 

6.6. valyti ir nuplauti daržoves, vaisius, paruošti juos vartojimui ar gamybai, padėti kituose 

nesudėtinguose maisto ruošimo darbuose; 

6.7. maisto tvarkymo įrangą ir maisto tvarkymo vietas plauti tam skirtais plovikliais; 

6.8. prižiūrėti ir paženklinti inventorių; 

6.9. vykdyti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus ir darbo 

tvarkos taisykles; 

6.10. pastebėjus įrengimų gedimus, nedelsiant informuoti ūkio dalies vedėją; 

6.11. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo ar patyčių apraiškas, 

vadovautis Mokyklos vadovo patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašu“; 

6.12. vykdyti kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio lopšelio-darželio direktoriaus ar įgalioto 

asmens pavedimus. 

 



IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

7. Šias pareigas einantis pagalbinis darbuotojas turi teisę: 

7.1. turėti saugias darbo ir asmens higienos sąlygas; 

7.2. gauti priemones švarai palaikyti; 

7.3. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas ir 

valstybės nustatytas lengvatas. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

8. Pagalbinis darbininkas yra atskaitingas lopšelio-darželio direktoriui, pavaldus ūkio dalies 

vedėjui. 

9. Pagalbinis darbininkas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už: 

9.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme, atlikimą; 

9.2. švarą ir tvarką darbo vietoje; 

9.3. dėl jo kaltės padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei 

civilinį kodeksus. 
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Susipažinau, sutinku vykdyti:  
 

 


