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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ PAGALBINIO DARBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠAS  
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas 

reglamentuoja darbuotojo, dirbančio lopšelyje-darželyje pareigas, teises, atsakomybę ir pavaldumą.  
2. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pagalbinis darbininkas.  
3. Pareigybės lygis – D. 
4. Pareigybės paskirtis – Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pagalbinio darbininko pareigybė 

skirta atlikti pagalbinius darbus virtuvėje.  
5. Pareigybės pavaldumas: 
   5.1. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pagalbinį darbininką priima į darbą ir iš jo atleidžia 

lopšelio-darželio direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.   
   5.2. Šilutės lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pagalbinis darbininkas yra pavaldus lopšelio-

darželio direktoriui, darbo priežiūrą vykdo bendrosios praktikos slaugytojas.  
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 
6. Darbuotojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
   6.1. Pagalbiniu darbininku gali dirbti darbštus, pareigingas besilaikantis moralinių ir etinių 

normų, pasitikrinęs sveikatą asmuo. 
   6.2. Pagalbinis darbininkas vadovaujasi Lietuvos higienos Normos HN:75 2008, lopšelio-

darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimais ir šiuo 
pareigybės aprašu.  

   6.3. Pagalbinis darbininkas privalo vykdyti lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ darbo saugos ir 
sveikatos reikalavimus, vieną kartą metuose išklausyti ir pasirašyti saugos ir sveikatos instrukcijų 
registravimo žurnaluose. 

 
III SKYRIUS 
FUNKCIJOS 

 
7. Pagalbinis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
   7.1. atsakingai, sąžiningai vykdyto pagalbinio darbininko virtuvėje priskirtus darbus; 
   7.2. plauna ir tvarko virtuvės inventorių: indus, katilus, kriaukles ir grindis; 
   7.3. valo ir tvarko rūsį, sandėliuoja daržoves, laiku perrenka bulves burokus, morkas (kad 

nesupūtų); 
   7.4. padeda virėjoms sudėti kopūstus žiemai; 
   7.5. kiekvieną dieną atneša iš rūsio į virtuvę daržoves: bulves, morkas, burokėlius, kopūstus; 
   7.6. sistemingai prižiūri, tvarko rūsio aplinką, paruošia žiemos sezonui daržoves; 



   7.7. vykdo teisėtus direktoriaus, bendrosios praktikos slaugytojo nurodymus. 
   7.8. atsakingas už virtuvės indų, įrenginių ženklinimą bei naudojimą pagal paskirtį; 
   7.9. švarą, tvarką virtuvėje, lauko rūsio patalpose; 
   7.10. pastoviai prižiūri jam patikėtą darbo barą: įrengimus, inventorių, apie jų stovį ir gedimus 

informuoja direktorių, ūkvedį. 
8. Pagalbinis virtuvės darbininkas dirba pagal lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus 

patvirtintą darbo grafiką 6 val. (nuo 6.00 iki 12.30 val.). 
9. Pagalbinis virtuvės darbininkas turi teisę: 
   9.1. teikti siūlymus įstaigos veiklos ir organizavimo tobulinimo klausimais; 
   9.2. dalyvauti įstaigos renginiuose, visuomeninių organizacijų veikloje, atitinkančioje 

Lietuvos Respublikos įstatymus; 
   9.3. atostogauti įstatymu nustatyta tvarka ir naudotis vyriausybės numatytomis lengvatomis; 
   9.4. prireikus kreiptis į atitinkamus lopšelio-darželio vadovus, organizacijas; 
   9.6. gauti priedus, priemokas teisės aktų numatyta tvarka. 
 
 

     
 
 
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 
 
         
                (parašas, vardas, pavardė, data) 
 
 
 

 
 
 


