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ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠELĖ“ 
TERITORIJOS,PASTATŲ IR PATALPŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas. 
2. Pareigybės lygis –D. 
3. Pareigybės paskirtis (jei yra)_________________________________________________ 
4. Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas (toliau darbininkas) pavaldus direktoriui, 
tiesiogiai atskaitingas ūkvedžiui. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
5.1. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ (toliau – lopšelis-darželis) teritorijos, pastatų ir patalpų 
priežiūros darbininku dirbti priimamas asmuo, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. 
5.2. Darbininkasturi žinoti, mokėti ir išmanyti: 
5.2.1. įstaigos patalpų išplanavimą; 
5.2.2. vandentiekio bei šildymo sistemų išplanavimą; 
5.2.3. naudotis darbo įrankiais (kirviais, pjūklais, elektriniais grąžtais ir kitomis priemonėmis); 
5.2.3. santechnikos įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles, vamzdynų sujungimo ir 
tvirtinimo būdus; 
5.2.4.saugos taisykles eksploatuojant kilnojamuosius elektros įrenginius, prietaisus, 
mechanizmusskirtus santechniko bei staliaus darbams; 
5.2.5. pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo galimybes; 
5.2.6. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijas; 
5.2.7. vidaus darbo tvarkos taisykles. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas vykdo šias funkcijas: 
6.1. prižiūri, remontuoja baldus, lentynas, duris, grindis; 
6.2. prižiūri ir remontuoja santechnikos įrengimus; 
6.3.vieną kartą per mėnesį vykdo bendrąją patalpų vidaus apdailos, pastatų vidinių sistemų, baldų, 
lentynų būklės apžiūrą; 
6.4. atlieka smulkius vidaus patalpų, baldų, inventoriaus priežiūros ir remonto darbus; 
6.5. atlieka smulkius pastatų(stogo, lietvamzdžių, langų, durų, tvoros,  lauko įrenginių) priežiūros 
ir remonto darbus; 
6.6. atsako (kartu su teritorijos priežiūros darbininku) už laiku ir saugiai likviduotus ledo 
varveklius nuo stogų žiemos metu: 
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6.7. prižiūri ir remontuoja lauko žaidimų aikštelėse esančius įrengimus, sistemingai (kartą 
savaitėje) seka jų būklę, pastebėjęs gedimus nedelsiant informuoja ūkvedį; 
6.8. sezono metu pjauna teritorijoje žolę, gyvatvores, išpjauna nudžiūvusius medžius; 
7. Gedimus, kurie gali grėsti ugdytinių ir darbuotojų sveikatai, šalina nedelsiant ir informuoja 
ūkvedį. 
8.Vykdo kitus teisėtus lopšelio-darželio direktoriaus ar ūkvedžio nurodymus susijusius su 
pareigybės funkcijomis. 
 
 
 
 
 
 
 


