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ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 

GYVŪNŲ PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro (toliau – Centras) gyvūnų prižiūrėtojas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro gyvūnų prižiūrėtojo 

pareigybė priskiriama darbininkų pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – D. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Gyvūnų prižiūrėtojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. privalo žinoti: 

3.1.1. gyvūnų šėrimo racioną; 

3.1.2. darbų saugos instrukciją; 

3.1.3. priešgaisrinės saugos instrukciją; 

3.1.4. vidaus darbo tvarkos taisykles; 

3.1.5. naudojimosi elektros prietaisais, taisykles. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Gyvūnų prižiūrėtojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. kiekvieną dieną iki 11:00 val. išvalo priskirtų patalpų (gyvojo kampelio ir 

izoliatoriaus) grindis, nuvalo palanges, terariumų stiklus ir kitus paviršius, kaupiančius dulkes; 

4.2. į numatytas vietas išneša šiukšles, dezinfekuoja kriaukles bei gyvūnų šėrimui ir 

maisto laikymui skirtus indus, girdyklas kartą per savaitę; 

4.3. laiku ir taupiai išrūšiuoja gaunamus pašarus, saugo juos nuo gedimo; 

4.4. pagal gyvūnų racioną, šeria ir pagirdo gyvūnus gyvajame kampelyje ir gyvūnų 

izoliatoriuje; 

4.5. pakeičia užterštus kraikus gyvūnų narvuose, terariumuose; 

4.6. valo ir dezinfekuoja gyvūnų narvus, terariumus ir terariumų stiklus (iš išorinės ir 

vidinės pusės); 

4.7. valo ir dezinfekuoja gyvūnų terariumuose esančius baseinėlius, keičia vandenį;  

4.8. laisto ir prižiūri gyvajame kampelyje esančius augalus; 

4.9. pastebėjus gyvūnų elgsenos ar sveikatos sutrikimus, jauniklių atsiradimą, gyvūnų 

nugaišimą, informuoja biologijos skyriaus vadovą; 

4.10. tvarkingai ir švariai laiko valymo ir kitą inventorių, nepalieka jo gyvojo kampelio 

lankytojų vaikštomose vietose. 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

 5. Gyvūnų prižiūrėtojas  atsako: 



   2 

5.1. už savo pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą; 

5.2. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus; 

5.3. už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir 

civilinį kodeksus; 

6. Gyvūnų prižiūrėtojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas biologijos skyriaus vadovui. 

 

_____________________ 

 

Susipažinau ir sutinku  

__________________________ 
                (parašas) 

__________________________ 
           (vardas, pavardė) 

__________________________ 
           (data) 

 


