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PATVIRTINTA 

Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 

2017 m. rugsėjo 7 d.  

įsakymu Nr. P-32 
 

 

PAGALBINIO DARBININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR.16. 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  (toliau – darželis) pagalbinio 

darbininko pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ pagalbinis darbininkas (toliau – 

Darbuotojas) padeda atlikti  statybos remonto darbus  darželio pastato viduje ir lauke, remontuoja 

vidaus ir lauko inventorių, lauko pavėsines, padeda tvarkyti darželio teritoriją. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

 4.1. žinoti darželio teritorijos, pastato patalpų išplanavimą; 

4.2. žinoti pastatų ir statinių technines savybes; 

4.3.  žinoti buitinių atliekų tvarkymo pagrindus; 

4.4. žinoti darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką; 

4.5. žinoti ir laikytis darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, 

elektrosaugos, higienos reikalavimų.   

5. Darbuotojas privalo būti nepriekaištingos reputacijos. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis Darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. pagal savo turimą kvalifikaciją atlieka šiuos darbus: 

6.1.1. atlieka pastatų ir statinių remonto darbus, kuriuos dirbti paveda ūkvedys;  

6.1.2.valo užsikimšusius lietvamzdžius; 

6.1.3.  remontuoja vidaus ir lauko inventorių,  remontuoja baldus;  

6.1.4. tvarko pavestą teritoriją; 

6.2. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje; 

6.3. dirbdamas darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, 

laiko juos tik tam skirtoje vietoje; 
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6.4. praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus darželio ūkvedžiui 

ir imasi priemonių jiems pašalinti; 

6.5. įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą, imasi priemonių, 

kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta ir kitokio 

pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoja darželio administraciją; 

6.6. atlieka kitas funkcijas, nustatytas darželio darbo tvarkos taisyklėse ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

7. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

8. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus darželio ūkvedžiui. 
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