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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“ 

PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 
1. Pareigybės pavadinimas: pagalbinis darbininkas. 
2. Pareigybės grupė: Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ pagalbinis darbininkas priskiriamas 

biudžetinių įstaigų darbuotojų, atliekančių paprastas ir pasikartojančias užduotis, kurioms atlikti 
nebūtina profesinė kvalifikacija ir (ar) darbo patirtis grupei. 

3. Pareigybės lygis: pagalbinis darbininkas priskiriamas D lygio pareigybei. 
4. Pareigybės pavaldumas: pagalbinis darbininkas tiesiogiai pavaldus vyr. virėjui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

5. Pagalbinio darbininko pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

6. Pagalbinis darbininkas turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. virtuvės patalpų išplanavimą; 

6.2. rankų plovimo taisykles;  

6.3. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles;  

6.4. dezinfekcijos priemonių paskirtį, jų naudojimo būdą;  

6.5. maisto produktų, virtuvės inventoriaus laikymo vietas, jų apsaugos priemones;  

6.6. indų, virtuvės inventoriaus, patalpų plovimo ir valymo būdus ir priemones;  

6.7. virtuvėje naudojamų įrenginių eksploatavimo taisykles;  

6.8. virtuvėje naudojamų įrengimų ir įrankių gedimų požymius ir priežastis;  

6.9. krovinių gabenimo, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo reikalavimus;  

6.10. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų saugojimo tvarką;  

6.11. Geros higienos praktikos taisykles, sanitarinius ir higienos reikalavimus;  

6.12. nustatytą pranešimų apie lopšelyje-darželyje įvykusį įvykį tvarką;  

6.13. lopšelio-darželio organizacinę struktūrą;  

6.14. darbo tvarkos taisykles;  

6.15. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Pagalbinio darbininko funkcijos:  

7.1. dirbti pagalbinius darbus virtuvėje: plauti virtuvės įrenginius, įrankius, kitą inventorių, 

maisto produktus, indus, rinkti šiukšles ir kt.;  

7.2. įgyvendinti maitinimo organizatoriaus rekomendacijas virtuvės patalpų sanitarinio – higienos 

stovio užtikrinimo srityje;  

7.3. palaikyti pavyzdingą švarą virtuvėje ir pagalbinėse patalpose;  
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7.4. valant virtuvės patalpas, įrangą, stalus ir virtuvės inventorių imtis visų priemonių, kad būtų 

išvengta produktų užteršimo valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagomis;  

7.5. atnešti iš sandėlio reikalingus maisto produktus;  

7.6. padėti vyr. virėjui ir virėjui pastatyti puodus maisto gaminimui ant viryklės, valyti daržoves 

rankiniais įrankiais ir mašinomis, pjaustyti žalius, virtus ir skirtingų pavadinimų produktus ant lentelių;  

7.7. naudoti ir laikyti chemines plovimo ir dezinfekavimo priemones, remiantis gamintojo 

instrukcijomis, saugos duomenų lapais, kitomis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis;  

7.8. prieš plaunant patikrinti, ar nėra sudužusių, įskilusių indų, sugandinto virtuvės inventoriaus. 

Pastebėjus tokius indus ir virtuvės inventorių, juos sudėti atskirai;  

7.9. sudužusių indų šukes surinkti naudojantis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir imtis kitų 

saugumo priemonių;  

7.10. susipjausčius stiklu ar keramika rankas, sau arba kitiems virtuvės darbuotojams suteikti 

pirmąją pagalbą: pašalinti iš žaizdos stiklo šukes, po to žaizdą praplauti vandenilio peroksido tirpalu ir 

žaizdą subintuoti;  

7.11. laikytis asmeninės darbo higienos, pagal grafiką kiekvienais metais tikrintis sveikatą;  

7.12. susirgus apie neatvykimą į darbą iš anksto informuoti vyr. virėją arba lopšelio-darželio 

direktorių; 

7.13. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, vadovautis 

įstaigos direktoriaus patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“; 

7.14. atlikti kitus vyr. virėjo nurodytus pagalbinius virtuvės darbus ir vykdyti jo nurodymus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Pagalbinis virtuvės darbininkas atsako už: 

8.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą, darbo tvarkos taisyklių ir Geros higienos praktikos 

taisyklių laikymąsi;  

8.2. sudaužytus indus ir sugadintą virtuvės inventorių atliekant savo tiesiogines funkcijas;  

8.3. tinkamą valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagų, patikėtų įrankių ir kitų valymo, 

plovimo ir dezinfekavimo priemonių naudojimą ir saugojimą;  

8.4. virtuvės patalpų švarą, tvarką ir sanitarinę būklę; 

8.5. darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, priešgaisrinės saugos taisyklių, higienos 

reikalavimų laikymąsi;  

8.6. tinkamą darbo laiko naudojimą;  

8.7. darbo drausmės pažeidimus;  

8.8. žalą, padarytą lopšeliui – darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

9. Pagalbinis virtuvės darbininkas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Pagalbinis virtuvės darbininkas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas 

drausminėn atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius.  
_____________________ 

 

Susipažinau:  
_______________________ 
(vardas, pavardė) 
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(data) 
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____________________________ 
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