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 PASTATŲ IR APLINKOS PRIŽIŪRĖTOJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Pareigybės lygis – C. 

2. Pareigybės grupė – yra priskiriama paslaugų sektoriaus darbuotojų grupei (toliau – 

darbininkas). 

3. Pareigybės paskirtis – atlikti santechnikos priežiūros ir remonto darbus. 

4. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) 

profesinę kvalifikaciją. 

6. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas turi žinoti, mokėti ir išmanyti santechnikos ir vandentiekio 

sistemos gedimus ir jų šalinimą.: 

7. Priešgaisrinės saugos taisykles ir mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis. 

8.  Privalo vadovautis: 

8.1.  lopšelio-darželio  nuostatais; 

8.2.  darbo tvarkos taisyklėmis; 

8.3. darbo sutartimi; 

8.4.  šiuo pareigybės aprašymu; 

8.5.  kitais lopšelio-darželio lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, 

darbo grafikais, taisyklėmis ir kt.). 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

9.1.  keičia prakiurusias vamzdynų dalis ir santechnikos įrenginius (kriaukles, klozetus, 

čiaupus); 

9.2. valo užsikimšusią kanalizaciją; 

9.3. stebi kanalizacijos šulinius. 

10. Nuolat tikrina vandentiekio ir kanalizacijos techninę būklę. Pastebėjęs vandens 

nutekėjimą, kitus sistemų defektus, pagal galimybes imasi jų pašalinimo priemonių. 

11. Atlikęs vamzdynų remonto darbus, turi paleisti vandenį ir patikrinti, ar per vamzdžių 

sujungimus, čiaupus, kitą armatūrą nesisunkia vanduo.  

12. Saugo savo, kitų darbuotojų sveikatą.  

13. Vykdyti ūkvedžio teisėtus nurodymus. 

14. Laikosi darbo drausmės, darbo saugos taisyklių. 

15. Dirba kokybiškai, taupiai naudoja medžiagas ir žaliavas. 

16.  Saugo lopšelio-darželio inventorių, įrankius ir įrengimus. 

17. Pilnai, kokybiškai ir nustatytu laiku atlieka pavestą darbą. 

18. Informuoja pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos 

veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai. 

 

 



 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

19. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, 

smurtą: 

19.1. įsikiša nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

19.2. primena ugdytiniui/pedagogui ar bendruomenės nariui, kuris tyčiojasi, smurtauja 

lopšelio-darželio nuostatas ir elgesio taisykles;  

19.3. raštu informuoja apie įvykusias ar įtariamas patyčias, smurtą; 

19.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius 

suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, direktorių) ir/ar 

institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

V. SKYRIUS 

 ATSAKOMYBĖ 

 

20. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

20.1 už avarijas, atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės; 

20.2 už saugos darbe, gaisrinės saugos, vidaus tvarkos reikalavimų vykdymą; 

20.3. už savo veiksmus, profesines klaidas, jam priklausančių funkcijų nevykdymą bei 

kompetencijos pažeidimus, padarytą žalą įstaigai, gali būti traukiamas atsakomybėn Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

_______________________ 

 

Susipažinau ir sutinku 

____________________________________ 
  ( santechniko vardas, pavardė) 

______________ 
(parašas) 

                 -      -       . 
(data) 

 

 


