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ŠILUTĖS LOŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠELĖ“ 
TERITOROJOS PRIEŽIŪROS DARBININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Teritorijos priežiūros darbininkas yra darbininkas. 
2. Pareigybės lygis –D. 
3.Pareigybės paskirtis lopšelio-darželio teritorijos priežiūros darbininko pareigybė skirta įstaigos 
teritorijos, lauko žaidimų aikštelių ir augmenijos priežiūros reikalavimų vykdymui. 
4. Teritorijos priežiūros darbininkas (toliau darbininkas) pavaldus direktoriui, tiesiogiai 
atskaitingas ūkvedžiui. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
5. Teritorijos priežiūros darbininkasturi atitikti šiuos reikalavimus: 
5.1. Šilutės lopšelio-darželio „Pušelė“ (toliau – lopšelis-darželis) darbininkudirbti priimamas 
asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų. 
5.2. Darbininkas turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 
5.2.1.gebėti užtikrinti švarą, tvarką, ir saugumą visoje jam priskirtoje lopšelio-darželio teritorijoje; 
5.2.2. mokėti naudotis aplinkos priežiūrai skirta technika; 
5.2.3. žinoti cheminių priemonių, naudojamų darbe, paskirtį ir koncentraciją bei naudojimo tvarką, 
būti susipažinus su įstaigoje naudojamų valymo ir plovimo priemonių saugos duomenų lapais; 
5.2.4. būti išklausius higienos įgūdžių kursus; 
5.2.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijas; 
5.2.6. vidaus darbo tvarkos taisykles. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
6. Teritorijos priežiūros darbininkas vykdo šias funkcijas: 
6.1. tiksliai atlieka ūkvedžio pavestus lauko teritorijoje darbus; 
6.2. atsako už teritorijos estetinį grožį, švarą ir tvarką; 
6.3. atsako už įstaigos teritorijos saugumą lankantiems ugdytiniams; 
6.4. atsako, kad teritorijoje būtų uždaryti (sutartu laiku užrakinti) vartai bei varteliai, nevaikščiotų 
pašaliniai asmenys; 
6.5. įstaigos inventorių eksploatuoja tik įstaigos reikmėms; 
6.6. prižiūri, kad šiukšlės, buitinės atliekos būtų kraunamos tik į tam tikslui skirtus konteinerius; 
6.7. kiekvieną rytą valo jam pavestą prižiūrėti teritoriją, šalina atsiradusias šiukšles; 
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6.8.atsako už želdinių, dekoratyvinių augalų ir gėlynų (sodina, ravi, laisto, tręšia, karpo 
dekoratyvinius krūmus) priežiūrą. Nesant teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkui – 
pjauna žolę ir gyvatvores; 
6.9.vieną kartą savaitėje išplauna rūsio patalpas, išvalo šalutininių gyvūninių produktų (ŠGP) 
atliekų laikymo šaldiklį ir patalpą; 
6.10. reikalauja, kad šunų, kačių šeimininkai nevestų į įstaigos teritoriją augintinių; 
6.11.žiemos metų laiku šalina sniegą ir ledą įstaigos teritorijoje, esant būtinumui pabarsto smėliu; 
6.12.atsako (kartu su teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininku) už laiku ir saugiai 
likviduotus ledo varveklius nuo stogų; 
6.13. chemines medžiagas laiko vaikams neprieinamoje vietoje; 
6.14. aktyviai dalyvauja vandens, elektros taupymo procese; 
6.15. saugo ir prižiūri darbo priemones beiinventorių, jį naudoja tik pagal paskirtį. 
7. Vykdo kitus teisėtus lopšelio-darželio direktoriaus ar ūkvedžio nurodymus susijusius su 
pareigybės funkcijomis. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


