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ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 

ŽIRGŲ PRIŽIŪRĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

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

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

pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – D.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Žirgų prižiūrėtojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją.  

  3.2. Žirgų prižiūrėtojas turi žinoti: 

 3.2.1. aplinkosaugos reikalavimus; 

 3.2.2. nustatytas arklių šėrimo racionų normas; 

 3.2.3. darbų atlikimo eiliškumą, naudojamų pašarų kokybę; 

 3.2.4. įrengimų, instrumentų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus; 

 3.2.5. darbo su arkliais saugos instrukcijas. 

 3.2.6. vidaus darbo tvarkos taisykles; 

 3.2.7. saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

 3.2.8. gaisro gesinimo priemonių buvimo vietą ir mokėti jomis naudotis; 

                   3.2.9. Jojimo skyriaus vidaus darbo tvarkos taisykles. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4.  Žirgų prižiūrėtojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. neatidėliotinai ir tiksliai vykdo ūkio dalies vedėjo nurodymus, neužsiima pašaliniais 

darbais, darbo metu būna dėmesingas;       

4.2. atlieka arklidėse darbus pagal visus saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir 

priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

4.3. prižiūri ir  šeria arklius pagal nustatytas jojimo skyriaus vadovo pašarų normas; 

4.4. esant reikalui, duoda žirgams jojimo skyriaus vadovo nustatytas vitaminų ar 

papildų normas; 

4.5. kasdien valo žirgų gardus; 

4.6. kasdien veda žirgus į lauko aptvarus; 

4.7. stebi vandens tiekimą į girdyklas, esant vandentiekio gedimui, arklių girdymui 

vandenį atneša iš atviro vandens telkinio; 

4.8. rūpinasi žirgų ėdžių, girdyklų švara; 

4.9. palaiko švarą arklidėse, kieme ir poilsio patalpose; 

4.10. atveža iš sandėlio į arklides avižas, šieną;  

4.11. valo arklidžių teritoriją, tvarko aptvarus ( išveža mėšlą);  
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4.12. reikalui esant, padeda pakrauti ir iškrauti pašarus, sutvarkyti sulaužytus 

aptvarus, girdyklas, gardus; 

4.13. vasaros metu pagal galimybes pjauna ir duoda žolę aptvaruose laikomiems 

žirgams;  

4.14. pamainos pabaigoje darbo vietą palieka visapusiškai švarią ir tvarkingą; 

4.15. eksploatuoja įrengimus, mechanizmus, pagalbinę įrangą, prisilaikant 

eksploatacijos taisyklių reikalavimų, juos priduoda tvarkingus, švarius, veikiančius kitos pamainos 

darbuotojams; 

4.16. užtikrina inventoriaus tinkamą eksploatavimą tik įstaigos reikmėms; 

4.17. taupo elektros energiją, vandenį, šilumą; 

4.18. priėmus pamainą, atlieka arklių apžiūrėjimą; 

4.19. seka arklių sveikatos būklę , praneša jojimo skyriaus vadovui, jam nesant -  

įstaigos direktoriui apie pastebėtus arklių sveikatos pakitimus,  

4.20. praneša ūkio dalies vedėjui, jam nesant  - įstaigos direktoriui apie įrengimų, 

mechanizmų gedimus, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus arklidėse; 

4.21. laikosi darbo grafiko, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų ir sveikatos 

instrukcijų, reikalavimų; 

4.22. įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia nukentėjusiam pirmą pagalbą ir apie 

įvykį praneša administracijai; 

4.23. rūpinasi pašarų laikymo patalpų švara; 

4.24. susikaupus vandeniui šulinyje, jį  išsiurbia; 

4.25. mandagiai elgiasi su Jojimo skyriaus lankytojais, ugdytiniais; 

4.26. nesant specialiam leidimui, griežtai draudžia pašaliniams žmonėms, ugdytiniams 

šerti žirgus, valyti, vedžioti, balnoti ar kt.; 

4.27. neleidžia pašalinių žmonių be priežiūros į arklides, žirgų aptvarus. 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

5. Žirgų prižiūrėtojas  atsako: 

5.1. už administracijos įsakymų vykdymą; 

5.2. už saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, vidaus darbo tvarkos, sanitarijos ir 

higienos taisyklių reikalavimų vykdymą; 

5.3. už šios pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą; 

5.4. už įrenginių, įrankių tinkamumą ir saugumą; 

5.5. už jam priskirtų arklių priežiūrą,  

5.6. už pašarų, medžiagų taupų naudojimą; 

5.7. už švarą ir tvarką savo darbo vietoje; 

5.8.darbuotojui, pažeidusiam šios pareigybės aprašo reikalavimus, taikoma Lietuvos  

Respublikos  įstatymų nustatyta drausminė,  materialinė, administracinė ir baudžiamoji  

atsakomybė, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir padarinius. 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Jojimo skyriaus vadovui, vykdo 

jo įpareigojimus, susijusius su Centro veikla. 

_____________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku  

__________________________ 
                (parašas) 

__________________________ 
           (vardas, pavardė) 

__________________________ 
           (data) 


