PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu
Nr. DĮV-700
TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJOS APLINKOS TVARKYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojas (toliau – aplinkos tvarkytojas) yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės pavaldumas – aplinkos tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Traksėdžio seniūnui
(toliau – Seniūnas).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi;
4.2. išmanyti naudojamų įrengimų techninę sandarą ir darbo principus, įrengimų gedimų
požymius ir priežastis.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. prižiūri ir tvarko Drobūkščių ir Traksėdžio gyvenvietes, teritoriją prie Traksėdžio
laisvalaikio salės;
5.2. tvarko aplinką, renka šiukšles, pjauna žolę, prižiūri gėlynus, grėbia lapus, kasa sniegą;
5.3. atlieka teritorijoje esančių įrenginių smulkų remontą;
5.4. kiekvieną penktadienį ir šeštadienį bei organizuojamų renginių metu budi Traksėdžio
laisvalaikio salėje, atrakina ir užrakina salę, kilus konfliktui tarp lankytojų informuoja Seniūną ir
iškviečia policijos pareigūnus;
5.5. pagal poreikį rengia diskotekas arba šokių vakarus, rengia šventinių ar proginių
diskotekų scenarijus;
5.6. atlieka kūriko funkcijas šildymo sezono metu, pagal Seniūno patvirtintą darbo grafiką;
5.7. susidarius avarinei situacijai, nedelsdamas stabdo katilą ir praneša Seniūnui;
5.8. pasibaigus kūrenimo sezonui palieka sutvarkytus katilus: išleidžia vandenį, išplauna
katilus ir sistemą, išvalo iš katilų, kūryklų, dujotakių ir nuvalo nuo išorinių katilų paviršių pelenus
bei suodžius;
5.9. laikosi priešgaisrinės saugos taisyklių. Žino, kur darbo vietoje laikomos gaisro gesinimo
priemonės, moka jomis naudotis, vengia veiksmų, galinčių sukelti gaisrą;
5.10. pastebėjęs gaisrą, nedelsdamas apie tai praneša ugniagesiams ir Seniūnui ar Seniūno
pavaduotojui, gesina gaisro židinį turimomis gesinimo priemonėmis;
5.11. prižiūri, kad būtų tvarkingi katilai ir kiti įrengimai, patalpose laikomasi švaros ir
tvarkos.
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5.12. savo kompetencijos ribose vykdo Seniūno, Seniūno pavaduotojo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
6.1. už švarą ir tvarką tvarkomoje teritorijoje;
6.2. už darbe naudojamus įrankius ir prietaisus;
6.3. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių
vykdymą;
6.4. už teisingą darbo laiko naudojimą.
6.5. už savo funkcijų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
___________________________________
Susipažinau
_______________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
____________________
(data)

