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Įsakymu Nr. VKRUOPIŲ SENIŪNIJOS KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Kruopių seniūnijos (toliau – seniūnija) kapinių prižiūrėtojas yra darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – D.
.
II. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti bendrąjį išsilavinimą;
3.2. turi būti fiziškai sveikas, sąžiningas, pareigingas, kruopštus ir sugebėti dirbti savarankiškai;
3.3. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
3.4. turi būti susipažinęs su kapinių tvarkymo, priežiūros ir laidojimo tvarką reglamentuojančiais
teisės aktais;
3.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis valstybine kalba raštu ir žodžiu.
III. KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO FUNKCIJOS
4.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kapinių prižiūrėtojas privalo užtikrinti tvarką ir švarą senosiose ir naujosiose Kruopių bei
Pakalniškių civilinėse kapinėse: numato ir atlieka kapinių teritorijos priežiūros darbus (nelankomų
kapų tvarkymą, lapų grėbimą, šiukšlių surinkimą ir pašalinimą iš kapinių teritorijos, sniego nuo
takų valymą, tualetų, esančių prie kapinių priežiūrą ir kt.);
5.2. reikalauja palaikyti švarą ir tvarką iš artimųjų kapus prižiūrinčių asmenų;
5.3. atmatuoja sklypus individualiam ar šeimos kapui iš eilės pagal kapinių išplanavimą (vizualiai
pažymėdamas suformuotas kapavietes kapinių planuose), laikydamasis kapinių tvarkymo taisyklių
nustatytų reikalavimų;
5.4. pildo laidojimo ir kapaviečių statinių registrų knygą;
5.5. nedelsiant informuoja seniūnijos seniūną ar specialistą apie pastebėtus kapinių tvarkymo
taisyklių pažeidimus;
5.6. darbo metu būna savo darbo vietoje (atsižvelgiant į oro sąlygas);
5.7. užtikrina kapinių tvarkymo taisyklių laikymąsi;
5.8. užtikrinti švarą ir tvarką visose Kruopių seniūnijos neveikiančiose kapinėse ( krūmų kirtimo,
medžių genėjimo ir kapinių teritorijų šienavimo darbai).

IV. KAPINIŲ PRIŽIŪRĖTOJO ATSAKOMYBĖ
6. Kapinių prižiūrėtojas atsako už efektyvų, savalaikį, teisingą ir kruopštų darbą vykdant numatytas
funkcijas ir paskirtas užduotis.
7. Kapinių prižiūrėtojas atsako už darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės
saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymąsi.
8. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą kapinių prižiūrėtojas atsako Savivaldybės administracijos
vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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