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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖ 
 

1. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) pagalbinio 

darbininko pareigybė yra priskiriama darbininkų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D.  

3. Pareigybės paskirtis – pareigybės aprašyme numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas. 

4. Pagalbinis darbininkas yra tiesiogiai pavaldus centro ūkvedžiui. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;   

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

5.3. žinoti pastatų technines savybes, priežiūros ypatumus; 

5.4. žinoti darbui naudojamos technikos ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus, jų 

naudojimo taisykles; 

5.5. žinoti pranešimų apie gaisrą, nelaimingą atsitikimą, įvykdytą nusikaltimą ir kt. tvarką bei 

policijos, priešgaisrinės saugos, greitosios medicinos pagalbos iškvietimo telefonus; 

5.6. būti pareigingu, kruopščiu, atsakingu ir savarankišku; 

5.7. gebėti atlikti fizinius darbus; 

5.8. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą; 

5.9. mokėti naudotis buitinėmis priemonėmis naudojamomis Centre; 

5.10. mokėti naudotis kėlimo įrenginiais; 

5.11. mokėti suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe. 

 

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

           

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. atlieka smulkius pastatų remonto ir apdailos darbus, remontuoja vidaus ir lauko inventorių, 

taiso ir keičia spynas; 

6.2. taiso inventorių, reikalingą kitų Centro darbuotojų darbui; 

6.3. padeda įstaigos darbuotojams tvarkyti interjerą, perstatinėti baldus, paruošti patalpas valymo 

darbams; 



 

6.4. pagal poreikį kartu su ūkvedžiu atlieka patalpų einamojo remonto darbus; 

6.5. padeda ūkvedžiui ir kitiems Centro darbuotojams iškrauti, sandėliuoti prekes; 

6.6. padeda elektrikui atlikti daugiau fizinės jėgos reikalaujančius darbus; 

6.7. pagal sezoniškumą prižiūri pagrindinio įėjimo laiptus (nuplauna juos su elektriniu plovimo 

įrenginiu, nuvalo sniegą, barsto, kad nebūtų slidūs ir kt.); 

6.8. padeda prižiūrėti Socialinės Globos padalinio gyventojų kapus, kuriuos tvarko ir prižiūri šio 

padalinio darbuotojai; 

6.9. nuolat tikrina vandentiekio ir kanalizacijos techninę būklę. Pastebėjęs kitus sistemų defektus, 

pagal galimybes imasi defektų pašalinimo; 

6.10. sutrikus kanalizacijos, vandentiekio, šildymo įrenginių, prietaisų tinklų darbo režimui arba 

įvykus avarijai nedelsiant šalina trūkumus, o jei to neįmanoma padaryti savo jėgomis informuoja 

Centro ūkvedį; 

6.11. pastebėjęs gedimą ar netvarką, galinčią sukelti pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai, 

nedelsiant informuoja ūkvedį, imasi priemonių saugumui užtikrinti; 

6.12. laikosi Centro darbo tvarkos taisyklių, vykdo saugos darbe, gaisrinės saugos elektrosaugos 

taisyklių ir teisės aktų nustatytų higienos normų reikalavimus; 

6.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus ar 

ūkvedžio žodinius ar raštiškus pavedimus; 

6.14. pagalbinis darbininkas turi teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo 

kodekse, šiame pareigybės aprašyme, Centro vidaus ir darbo tvarkos taisyklėse bei kituose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose darbo santykius. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. tinkamą pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, atlikimą; 

7.2. jam patikėto inventoriaus, įrenginių ir instrumentų saugumą bei naudojimą pagal paskirtį; 

7.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą ir pažeidimus; 

8. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, padarytą žalą Centrui, darbuotojas 

atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku 
 

______________________ 
              (parašas) 
 

______________________ 

       (vardas ir pavardė) 
 

______________________ 

                (data) 


