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PASTATŲ IR APLINKOS PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės lygis – C. 

2. Pareigybės paskirtis – pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo lopšelio-darželio teritorijos ir 

aikštynų priežiūra. 

3. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas yra pavaldus ūkvedžiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

profesinę kvalifikaciją. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

5.1. Kiekvieną rytą kruopščiai apžiūri teritoriją, kad neliktų vaikams pavojingų daiktų (stiklo 

duženų, vielų, sausų šakų ir kt.), sugedusių lauko įrenginių ir užfiksuoja tai žurnale, apie pastebėtus 

trūkumus praneša ūkvedžiui; 

5.2. šluoja šaligatvius esančius lopšelio-darželio teritorijoje ir už tvoros, surenka šiukšles ir 

išmeta jas į šiukšlių konteinerį;  

5.3. prie lopšelio-darželio esančių šiukšliadėžių turinį sumeta į reikiamą šiukšlių konteinerį 

(rūšiuoja atliekas); 

5.4. šaltuoju metų laiku valo sniegą nuo šaligatvių, barsto šaligatvius, kad nebūtų slidu, 

prakerta latakus vandeniui nutekėti, nudaužo varveklius; 

5.5. šiltuoju metų laiku laisto gėlynus; 

5.6. sugrėbia nukritusius medžių lapus ir sukrauna juos į nustatytą vietą išvežimui; 

5.7.  pjauna žolę visoje lopšelio-darželio teritorijoje;  

5.8. saugiai naudojasi elektros mechanizmais, žoliapjove. 

5.9. geni medžius ir krūmus, šakas sukrauna į nustatytą vietą išvežimui; 

5.10. dirba tik su tvarkingais įrankiais, inventoriumi ir laikosi darbų saugos reikalavimų; 

5.11. dirba pagal patvirtintą darbo grafiką; 

5.12. esant reikalui, atlieka kitus nenumatytus darbus, neprieštaraujant DK nuostatoms.  

 

IV SKYRIUS 

UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

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

smurtą: 

6.1. įsikiša nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 

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

lopšelio-darželio nuostatas ir elgesio taisykles;  

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



6.4. 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.). 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTO ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

7.1. darbo saugos instrukcijų, gaisrinės saugos taisyklių, darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

7.2. pateiktų darbo priemonių ir inventoriaus išsaugojimą bei taupų vandens, elektros 

energijos naudojimą; 

7.3. patikėtų cheminių priemonių saugumą, naudojimą vadovaujantis instrukcija; 

7.4. teritorijos tvarką ir švarą; 

7.5. tinkamą priskirtų funkcijų vykdymą; 

7.6. nustatyta tvarka sveikatos pasitikrinimą; 

7.7. savo veiksmais ar neveiklumu padarytą materialinę žalą. 

8. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, dėl jo 

kaltės padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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