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PASTATŲ IR APLINKOS PRIŽIŪRĖTOJO (BUDĖJIMUI IR PASTATŲ 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. 
4. Pareigybės paskirtis – atlikti nesudėtingus statinio priežiūros darbus, aplinkos, vidaus 

patalpų, inventoriaus priežiūrai ir smulkaus remonto atlikimui, pastato signalizacijos 
priežiūrai. 

5. Pareigybės pavaldumas – pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas tiesiogiai pavaldus 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ ūkvedžiui. 

 
II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

6. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) 
įgyta profesinė kvalifikacija; 

7. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turi mokėti atlikti nesudėtingus smulkius remonto darbus 
patalpose ir lauke. 

8. Gebėti atlikti inventoriaus remontą ir baldų montavimo ir išmontavimo darbus. 
9. Įjungti ir išjungti apsaugos signalizacijos sistemą. 

 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

10. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  
10.1. Pastoviai prižiūri jam patikėtus įrenginius, inventorių, lopšelio-darželio patalpas bei 

atsako už jų saugumą ir tvarką; 
10.2. Atlieka smulkius dažymo, remonto darbus vidaus patalpose, lauko aikštyne; 
10.3. Dirba tik su tvarkingais, grėsmės sveikatai ir gyvybei  nekeliančiais įrengimais bei 

inventoriumi; 
10.4. Prižiūri ir taiso vidaus ir lauko inventorių ir kitus vaikų žaidimui, ugdymui skirtus 

daiktus; 
10.5. Dalyvauja paruošiamuosiuose darbuose prieš planinius remonto darbus ir tvarko 

patalpas po remonto darbų; 
10.6. Užrakina 18.30 ir atrakina 6.00 lopšelio-darželio pagrindines duris; 
10.7. Užtikrina, kad įjungus apsaugos sistemą lopšelyje-darželyje neliko žmonių, kad 

uždarytos vidinės durys, langai, užrakintos išorinės durys, neliko įjungtų nebūtinų elektros ir 
kitų prietaisų, kurie galėtų sukelti grėsmę įstaigos saugumui; 

10.8. Po lopšelio-darželio pastato ir teritorijos apžiūros įjungti apsaugos signalizacijos 
sistemą. Signalizacijos sistemai neįsijungus– iškviesti saugos tarnybos techninį personalą; 

10.9. Atvykti į lopšelį-darželį suveikus apsaugos signalizacijai ir kartu su atvykusiais 
reagavimo ekipažo nariais atidžiai apžiūrėti lopšelį-darželį iš vidaus. 



11. Patalpose su elektros įrenginiais dirba, kai jose nėra vaikų. 
12. Praneša direktoriui apie pastebėtus darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių pažeidimus. 
13. Nedelsiant iškviečia ugniagesių komandą, jei teritorijoje ar pastate kyla gaisras. 
14. Užrakina ir atrakina lopšelio-darželio vartus.  
15. Vykdo kitus teisėtus ūkvedžio ar direktoriaus nurodymus. 
16. Vaduoja pagal savo kompetenciją kitą darbuotojąjo ligos ir atostogų metu. 
17. Laikosi darbo tvarkos ir kitų nustatytų taisyklių, nepažeidinėja darbo režimo. 
18. Atsakingai ir pagal paskirtį naudoja prietaisus bei įrankius, patikėtus jo darbo atlikimui. 
19. Savo darbe vadovaujasi darbo tvarkos taisyklėmis, lopšelio-darželio „Rasa“ direktoriaus 

įsakymais ir ūkvedžio pavedimais. 
_______________________________________ 

 
 
Susipažinau, pareigybės aprašymą gavau ir sutinku vykdyti: 
 
................................... 
 (parašas) 
 
................................... 
 (vardas, pavardė) 
 
.................................... 
 (data) 


