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PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ  

KIRPĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. PAREIGYBĖ 

                                                                                           

1.      Kirpėjas     _________________yra __________V grupės pareigybė________________ 
                           (pareigybės pavadinimas)                                        (nurodoma pareigybės grupė ) 

2. Pareigybės lygis – ________C__________________________________________________ 
                                                                                   (nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

3. Pareigybės paskirtis: pareigybė reikalinga prižiūrėti globos namų gyventojų plaukų bei bendrą 

estetinę išvaizdą atsižvelgiant į klientų pageidavimus, individualias veido ypatybes ir higienos normų 

užtikrinimą globos namuose. 

4. Pareigybės pavaldumas (jei yra): darbuotojas tiesiogiai pavaldus buitinių paslaugų padalinio 

vadovui.  

             5. Darbuotojui nustatyta darbo savaitės trukmė val: 40 val. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Turėti kirpėjo kvalifikaciją atitinkančius mokymus 

ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį  profesinėje srityje. 

6.2. žinoti kirpimo technologiją ir būdus; 

6.3. gebėti analizuoti plaukų odos būklę, odos būklę ir savybes, struktūrą; 

6.4. žinoti pagrindines kirpimo formas, mokėti atlikti vyriškus bei moteriškus kirpimus; 

6.5. žinoti plaukų sušukavimo technologiją; 

6.6. išmanyti cheminių ir dažančių preparatų ruošimo receptūras, jų poveikį odai ir plaukams; 

6.7. mokėti paruošti klientą kirpimui ir plaukų dažymui; 

6.8. išmanyti bendravimo psichologijos pagrindus, dalykinio pokalbio taisykles, profesinės etikos ir 

elgesio kultūros pagrindus; 

6.9. žinoti kaip naudotis dezinfekcinėmis priemonėmis darbo vietoje;  

6.10. išmanyti saugos darbe, higienos reikalavimus; 

6.11. žinoti darbo įrankių ir prietaisų konstrukciją bei tinkamo eksploatavimo taisykles. 

  

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. darbo metu dėvėti tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius;  

7.2. rūpintis globos namų gyventojų apkirpimu ir apkutimu; 

7.3. plauti ir masažuoti galvą (pageidaujant klientui); 

7.4. laiku apkirpti ir apskųsti globos namų gyventojus; 

7.5.  kirpti, sušukuoti plaukus, atsižvelgiant į kliento pageidavimus ir individualias veido ypatybes; 

7.6. patrumpinti ūsus, barzdą, žandenas atsižvelgiant į individualias vyrų veido ypatybes; 

7.7. susukti plaukus suktukais, specialiais gnybtais, žnyplėmis; 

7.8. dažyti plaukus įvairiomis spalvomis ir atspalviais; 

7.9. paruošti dažančius ir cheminius tirpalus bei mišinius (Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministerijos aprobuotais farmacijos ir parfumerijos pramonės dažais. Nenaudoti ir nelaikyti 

draudžiamų dažų ir kosmetikos priemonių). 

7.10. dezinfekuoti, valyti darbo įrankius ir prietaisus, kad jie, prieš aptarnaujant kiekvieną klientą, 

būtų sterilūs. 



7.11. saugiai dirbti su įrankiais ir prietaisais;  

7.12. valyti ir dezinfekuoti kirpimo patalpą, palaikyti švarą ir tvarką. 

7.13. būti susipažinusiam su galiojančiomis higienos normomis ir jas vykdyti;  

7.14. teikti pasiūlymus dėl gyventojų estetines išvaizdos gerinimo; 

7.15. ruošti gyventojus įvairioms šventėms bei išvykoms, rūpintis jų išvaizda; 

7.16. racionaliai ir ekonomiškai naudoti darbuotojui skirtas materialines vertybes; 

7.17. kirpėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos užduotys būtų įvykdytos 

laiku ir kokybiškai, už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už įstatymų ir 

Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą, už pateiktos informacijos teisingumą.  

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka už tai, kad jam pavestos užduotys būtų vykdomos laikų ir kokybiškai, 

už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

  

 

 

 

Susipažinau_______________________________ 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė)__________________________________________________________ 

(Data) 

 

 

 


