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Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras 

2017-02-___    Nr. ________ 

Sudeikiai 

 

 APLINKOS TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) aplinkos tvarkytojas 

yra darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – D. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojui, einančiam šias pareigas, netaikomi išsilavinimo, profesinės 

kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimai. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. tvarko ir prižiūri Centro bei Centro poilsiavietės (kempingo „Sudeikiai“) 

teritoriją: grėbia lapus, nupjautą žolę, prižiūri gėlynus, laisto ir prižiūri gėles lauko vazonuose bei 

loveliuose; renka šiukšles, tvarko poilsiavietės lauko tualetus; 

4.2. nupjautą žolę ir sugrėbtus lapus kompostuoja tam skirtose vietose; 

4.3. šluoja ir valo Centro bei Centro poilsiavietės teritorijoje esančias aikšteles, 

sporto aikštynus, šaligatvius, takus, lauko laiptus; 

4.4. žiemą valo sniegą nuo Centro teritorijoje esančių takų, šaligatvių, lauko laiptų, 

prižiūri, kad nebūtų slidu; 

4.5. rūpinasi lauko teritorijų estetiniu vaizdu: formuoja gėlynus, teikia siūlymus 

aplinkos gražinimui ir kt.; 

4.6. rūpinasi, kad laiku būtų nudaužomi nuo stogų kabantys varvekliai arba pats 

juos nudaužo, prieš tai atitverdamas vietas, kur bus vykdomi šie darbai, signalinėmis juostomis 

arba kitais atitvarais; 

4.7. kartu su ūkvedžiu nustatytu laiku apžiūri ir įvertina Centro ir Centro 

poilsiavietės pastatų bei įrenginių išorinę būklę; 



4.8. praneša ūkvedžiui, jei teritorijose yra medžių, kurių įlūžusios masyvios šakos 

kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei, arba pats pašalina šias šakas, laikydamasis saugumo 

reikalavimų; 

4.9. nuolat tikrina, ar visi Centro bei Centro poilsiavietės teritorijoje esantys 

vandentiekio šuliniai uždengti dangčiais; 

4.10. atlieka kitas Centro direktoriaus pavestas funkcijas, neprieštaraujančias 

įstatymams. 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

5. Aplinkos tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Už netinkamą pareigų vykdymą arba jų nevykdymą aplinkos tvarkytojas atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

___________________________________________ 

 

 


