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            PATVIRTINTA 

            Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                  direktoriaus 2019 m. gegužės 22 d.  

                                                                                                  įsakymu Nr. 1- 118 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

PAČKĖNŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ PADALINIO 

 PAGALBINIO DARBININKO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pagalbinio darbininko pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  

priskiriama darbininkų grupei.  

2. Pareigybės lygis –D. 

3. Pareigybės paskirtis: atlikti nesudėtingus statybos remonto darbus Centro Pačkėnų savarankiško 

gyvenimo namų padalinio  pastato viduje ir lauke, remontuoti vidaus ir lauko inventorių. 

4. Pareigybės pavaldumas: pagalbinis darbininkas, dirbantis Centro Pačkėnų savarankiško 

gyvenimo namų padalinyje, tiesiogiai pavaldus socialinio darbo organizatorei. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Darbininko kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

5.2. Turi žinoti Centro vidaus darbo tvarkos taisykles, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos 

taisyklių reikalavimus ir darbui būtinų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir priežiūros 

taisykles. 

5.3. Turi žinoti darbo įrankius, pagalbines priemones, jų naudojimo ir priežiūros taisykles. 

5.4. Turi būti ne teistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko 

įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas 

vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius 

sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas.  

 

III SKYRIUS 

PAGALBINIO DARBININKO  FUNKCIJOS 

 

6. Pagalbinis darbininkas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Remontuoja Centro Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų padalinyje esančius baldus ir tvarko 

visą Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų  inventorių. 

6.2. Atlieka patalpų einamąjį remontą. 

6.3. Prižiūri vandentiekio ir kanalizacijos, santechnikos įrengimus, atlieka jų remontą. 

6.4. Kultūringai ir mandagiai bendrauja su Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų padalinio 

gyventojais. 

6.5. Laiku, tiksliai ir sąžiningai vykdyti savo pareigas. 

6.6. Vykdo kitus, susijusius su tiesioginėmis darbuotojo pareigomis, administracijos nurodymus. 
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IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. Už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 

vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.2. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

7.3. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

 

________________________ 


