
 

                                                                                                        PATVIRTINTA  

                                                                                       Gargždų krašto muziejaus direktorės 

                                                                                       Sigitos Bučnytės   

                                                                                       2019-01-25 įsakymu Nr. MP-3  
               

 

GARGŽDŲ KRAŠTO MUZIEJAUS PAGALBINIO DARBININKO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės grupė: pagalbinis darbininkas priskiriamas kitų darbuotojų pareigybių grupei. 

2. Pareigybės lygis: D. 

3. Pareigybės paskirtis: užtikrinti Gargždų krašto muziejaus ir filialų (toliau – Muziejus) 

aplinkos tvarką, vidaus patalpų (ekspozicinių, administracinių, fondų saugyklų, sanitarinių ir 

pagalbinių) tvarką ir švarą, padėti muziejaus darbuotojams renginių, turistinių grupių 

apsilankymo metu, muziejaus filialų vadovų išvykų, atostogų, nedarbingumo laikotarpiu. 

4. Pareigybės pavaldumas: pagalbinis darbininkas yra tiesiogiai pavaldus Muziejaus 

ūkvedžiui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGYBEI 

 

5. Gargždų krašto muziejaus pagalbiniu darbininku gali dirbti fiziškai pajėgus dirbti šį darbą, 

galintis gauti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą ir sugebantis savarankiškai dirbti 

asmuo. 

6. Dirbdamas pagalbinis darbininkas vadovaujasi Muziejaus įstatais, direktoriaus ar jo įgalioto 

darbuotojo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu ir Muziejaus 

ūkvedžio nurodymais. 

7. Pagalbinis darbininkas pradėti dirbti darbą gali tik iš anksto susipažinus su saugiais darbo 

metodais, išklausius ir raštiškai susipažinus su atliekamo darbo saugos  instrukcijomis  ir 

nurodymais, būtinai naudoti asmenines ir kolektyvines apsaugines priemones paskirto darbo 

atlikimui. 

8. Pagalbinis darbininkas turi žinoti ir mokėti: 

8.1. elektrinių prietaisų veikimo principus ir naudojimo tvarką; 

8.2. eksponatų apsaugos ir saugojimo taisykles; 

8.3. elektros saugos pagrindus; 

8.4. mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką; 

8.5. saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

8.6. darbo tvarkos taisykles; 

8.7. periodinio sveikatos tikrinimo tvarką. 

9. Gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti ir laikytis tarpusavio pagarbos 

principų. 

 

II. DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

10. Išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš administracinių, ekspozicinių, pagalbinių, sanitarinių 

patalpų bei aplinkos teritorijos. 

11. Rankiniu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas.  

12. Tvarko lauko teritoriją: šluoja priklausančią teritoriją, laiptus ir aikšteles, pjauna žolę, ravi 

įstaigos gėlynus, naikina žolę takelių, kiemų teritorijoje plytelių, trinkelių plyšiuose, sodina 



gėles, prižiūri augalus, šluoja, renka lapus, teritorijoje augančių augalų vaisius, žiedus, kasa 

sniegą, barsto takus druska, smėliu. 

13. Palaiko švarą ir tvarką vykstančių renginių, ekskursijų metu: užtikrina Muziejaus lauko 

teritorijos ir vidaus patalpų švarą ir tvarką prieš numatytas veiklas (renginius, ekskursijas) ir 

iškart po jų. 

14. Nuvalo dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus.  

15. Nuo dulkių ir nešvarumų valo ekspozicijų įrangą – vitrinas, pakylas, stendus bei kt. 

16. Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos atlieka muziejaus 

vidaus patalpų generalinį tvarkymą: išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš administracinių, 

ekspozicinių, pagalbinių, sanitarinių patalpų, bei aplinkos teritorijos, rankiniu būdu šluosto 

dulkes, valo ir plauna grindis, laiptines, langus, sienas, nuvalo dulkes nuo stalų, kėdžių, 

kompiuterių klaviatūrų, stalčių ir kito inventoriaus, išvalo kiliminę dangą, sutvarko, išvalo 

sanitarinius mazgus, nuvalo voratinklius vidaus patalpose. 

17. Padeda rengti ekspozicijas – dėti eksponatus, dekoravimo elementus. 

18. Padeda gaminti eksponatų saugojimo priemones – vokelius, dėžutes. 

19. Vadovaujamas vyr. fondų saugotojo bei rinkinių saugotojų padeda valyti eksponatų 

saugyklas bei eksponatus. 

20. Išneša šiukšles į nustatytą sandėliavimo vietą arba specialųjį autotransportą.  

21. Pastato šiukšlių dėžes, išvalo ir išplauna jas.  

22. Sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje.  

23. Rūpinasi valstybės vėliavos iškėlimu nustatytomis švenčių dienomis. 

24. Baigus darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina ar nėra 

paliktų įjungtų elektros prietaisų, įjungia pastato apsaugos sistemą. 

25. Operatyviai informuoja ūkvedį dėl pastebėtų gedimų, sulūžimų, komunalinių ir kitų 

paslaugų neatlikimo ar netinkamo atlikimo ir pan.  

26. Laikosi darbo drausmės: nevėluoja ir anksčiau neišeina iš darbo, visą darbo laiką skiria 

pavestam darbui atlikti. 

27. Darbo metu dirba darbo drabužiais ir naudojasi asmeninėmis apsaugos priemonėmis. 

28. Laikosi įrengimų eksploatavimo taisyklių, darbų saugos instrukcijų; nedirba su techniškai 

netvarkingomis darbo priemonėmis. 

29. Laikosi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos apsaugos ir elektrosaugos 

reikalavimų. 

30. Vykdo Muziejaus ūkvedžio ar įgalioto asmens nurodymus. 

 

III. DARBUOTOJO TEISĖS 

 

31. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo ir poilsio sąlygos. 

32. Žinoti apie sveikatai pavojingus ir kenksmingus veiksnius darbo vietoje. 

33. Atsisakyti dirbti, kai iškyla pavojus savo arba darbuotojų sveikatai ar gyvybei. 

34. Atsisako dirbti su netvarkingomis darbo priemonėmis, apie tai informuojant Muziejaus 

ūkvedį ar kitą įgaliotą asmenį. 

 

            IV. DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

35. už nesavalaikį ir nekokybišką pavestų užduočių vykdymą; 

36. už švaros ir tvarkos pavestoje teritorijoje nepalaikymą; 

37. už dėl savo kaltės padarytus eksponatų pažeidimus ir pakenkimus; 

38. už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

39. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų 

pažeidimus; 

40. už šio aprašymo, įstaigos darbo tvarkos taisyklių, kitų norminių dokumentų reikalavimų 

nesilaikymą, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas, avarija ar gaisras, Muziejus patyrė 



materialinių nuostolių, sutriko jo darbas, darbuotojas susirgo profesine liga, atsakomybė 

pagalbiniam darbininkui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

41. pagalbinis darbininkas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria Muziejaus direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

__________________ 

 

Susipažinau: 

 

 

Vieną egzempliorių gavau :  

 

 


