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PASTATŲ IR APLINKOS PRIŽIŪRĖTOJO (APLINKOS PRIEŽIŪROS DARBAMS) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Pareigybės pavadinimas: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ pastatų ir aplinkos 

prižiūrėtojas. 
2. Pareigybės grupė: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ kvalifikuotas darbuotojas. 
3. Pareigybės lygis: C. 

 
II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
4.1. būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija; 
4.2. turi išmanyti prižiūrimam plotui keliamus sanitarinius reikalavimus, buitinių atliekų, 

tvarkymo pagrindus; 
4.3. žinoti policijos, priešgaisrinės saugos, greitosios medicinos pagalbos iškvietimo telefonų 

numerius; 
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi mokėti: 
5.1. tinkamai atlikti jam priklausančias pareigas; 
5.2. saugiai, laikantis techninių reikalavimų naudotis žoliapjove ir vejos pjovimo traktoriumi; 
5.3. saugiai naudotis elektrinėmis ir akumuliatorinėmis gyvatvorių karpymo žirklėmis. 

 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas: 
6.1. Darbo metu ant darbo drabužių dėvėti nustatyto pavyzdžio įspėjamąją liemenę. 
6.2. Teritorijoje palaikyti tvarką ir švarą, laiku nupjauti žolę, o rudenį surinkti lapus. 
6.3. Nustatytu laiku ryte ir vakare valyti ir prižiūrėti lopelio-darželio teritoriją, o likusį laiką 

stebėti teritorijos būklę ir nedelsiant šalinti atsiradusias šiukšles, iškritusį sniegą. 
6.4. Kiekvienų metų pavasarį ir rudenį atlikti gyvatvorių, krūmų, medžių genėjimo darbus, o 

šakas pašalinti iš teritorijos įstaigos nusamdytu transportu. 
6.5. Šiukšles, buitines atliekas krauti tik į tam tikslui skirtus konteinerius, pastebėjus 

pažeidėjus informuoti ūkvedį. 
6.6. Kontroliuoti, kad privažiavimo keliai prie atliekų surinkimo konteinerių nebūtų užstatomi 

transporto priemonėmis.  



6.7. Nuolat stebėti ar visi šuliniai tvarkingai uždengti dangčiais, ar duobių, tranšėjų aptvarai 
su įspėjamaisiais užrašais ir signaliniu apšvietimu tamsiu paros metu, ar nėra nutrauktų oro elektros 
linijų. 

6.8. Kontroliuoti, kad teritorijoje nevaikščiotų pašaliniai asmenys, valkataujantys šunys bei 
katės. Jeigu jų neįmanoma išprašyti savo jėgomis, pranešti apie tai direktoriui, policijai ar 
atitinkamoms tarnyboms. 

6.9. Atlikti krovos darbus laikantis krovinių kėlimo rankomis reikalavimų. Užtikrinti, kad 
nebūtų užkrauti tara ar kitais daiktais įrengimai, elektros spintos, takai, skirti vaikščioti įstaigos 
darbuotojams.  

6.10. Saugoti jam išduotas darbo priemones, darbo drabužius. 
6.11. Žiemos metu savalaikiai šalinti sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, privažiavimo 

kelių, prie atliekų surinkimo konteinerių esant slidžiai dangai lopšelio-darželio šaligatvius barstyti 
smėliu. Pasirūpinti, kad laiku ir saugiai būtų nudaužomi nuo stogų kabantys ledo varvekliai. 

6.12. Vejos pjovimo traktorių nedarbo metu laikyti Marijampolės savivaldybei 
priklausančiame garaže, esančiame Rasos g. 20, Marijampolė. 

6.13. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vejos pjovimo traktorių gali naudoti tik 
vykdydamas savo tiesiogines pareigas, t. y. žolės pjovimui, lapų rinkimui, esant reikalui, žemių 
vežimui tik lopšelio-darželio „Rasa“ teritorijoje neviršijant traktoriaus pajėgumo.   

6.14. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turi laikytis vejos pjovimo traktoriaus priežiūros, 
aptarnavimo bei saugos reikalavimų.  

6.15. Atsiradus bet kokioms problemoms ar gedimams, susijusiems su vejos pjovimo 
traktoriaus technine būkle, kreiptis į lopšelio-darželio ūkvedį.  

 
IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 
 

7. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio „Rasa“ ūkvedžiui. 
 
                                    _______________________________ 

 
 

 


