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NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.1.Veiklos tikslai : 

Gerinti mokinių ir darbuotojų darbo saugos ir  higienos darbe sąlygas, rūpintis darbuotojų ir 

mokinių poreikiais vadovaujantis higienos normos HN 102:2001 reikalavimų. 

Plėtoti žemės ūkio produktų gamybą, gautomis pajamomis prisidėti prie saugios ir sveikos 

centro aplinkos kūrimo. 

 

1.2. Veiklos uždaviniai : 

 Užtikrinti saugią, higienišką ir estetišką aplinką. 

 Didinti pajamas iš žemės ūkio produktų gamybos, atnaujinant sėklinę medžiagą, 

efektyviai naudojant trąšas ir pesticidus, plečiant mechanizuotų darbų paslaugas. 

 

II. VEIKLA, UŽTIKRINTI SAUGIĄ, HIGIENIŠKĄ IR ESTETIŠKĄ APLINKĄ 

2.1.  Ši veikla apima nenutrūkstamą šilumos, vandens tiekimą ir patikimą nuotekų šalinimą, 

dirbtinį patalpų ir teritorijos apšvietimą, elektros įrenginių priežiūrą, patalpų valymą, teritorijos 

priežiūrą, inventoriaus priežiūrą ir remontą, patalpų remontą. 

2.2. Ruošiantis šilumos tiekimui atsakingas už šilumos ūkį asmuo įsitikina ar kūrikai apmokyti, 

ar turi atestavimo pažymėjimus. 

2.3. Ruošiamos malkos, jos džiovinamos sukraunant į pastogę. 

2.4. Patikrinama katilinės įrenginių būklė, išbandomos šiluminės trasos, vamzdynai, šilumos 

punktų įranga. 

2.5. Atliekama manometrų, termometrų metrologinė patikra. 

2.6. Pradėjus šildymo sezoną atliekamas išmetamų medžiagų kiekio monitoringas. 

2.7. Atliekama vandens tiekimo tinklų apžiūra, vėliau stebima tinklų būklė, vandens apskaitos 

prietaisų rodmenys, ieškoma būdų vandens sunaudojimo taupymui. 

2.8. Apžiūrimi nuotekų šalinimo įrengimai, jie nuolatos tikrinami, esant būtinumui 

remontuojami. 

2.9. Tikrinama dirbtinio apšvietimo būklė kabinetuose, klasėse, laboratorijose, kad apšvietimas 

atitiktų higienos normos HN 98:2000 reikalavimus. Pagal dienos trukmę reguliuojamas teritorijos 

apšvietimo laikas. Tikrinami elektros apskaitos priemonių rodmenys. Ieškoma priemonių elektros 

energijos taupymui. 

2.10. Prižiūrima centro teritorija, pjaunamos vejos, prižiūrimi gėlynai, genėjami medžiai, 

karpomo želdiniai. Žiemos metu valomi nuo sniego ir barstomi takai. 

2.11. Padalinio darbuotojų jėgomis atliekamas kasmetinis patalpų remontas, prižiūrimas ir 

remontuojamas inventorius. 

2.12. Valytojos kasdien valo joms pristirtas patalpas drėgnu būdu. 

 

III. MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA 



3.1.  Įstaigos valgykla užtikrina mokinių, darbuotojų maitinimą, teikia maitinimo paslaugas 

išorės klientams. 

3.2.    Valgyklos patalpų, maisto gaminimo įrangos būklė turi atitikti higienos normas HN 

30:1996 reikalavimus, savalaikiai turi būti atliekama svarstyklių, svarsčių, termometrų patikra. 

3.3. Valgykloje gaminami patiekalai turi būti saugūs pagaminti iš kokybiškų produktų, laikantis 

gamybos technologijos. 

3.4. Patiekalų asortimentas parenkamas pagal patvirtintą valgiaraštį. 

 

IV. ŽEMĖ ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBA 

4.1. Siekiant didinti pajamas, investuotinas į mokymo aplinkos gerinimą padalinys gamina 

augalininkystės produktus, teikia juos į apyvartą, siekia didinti grūdinių kultūrų įvairovę ir 

derlingumą. 

4.2. Padalinio darbuotojai atlieka žemės dirbimą, sėją, pasėlių priežiūrą, derliaus nuėmimą, valo 

ir džiovina grūdus. 

4.3. Deklaruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus tiesioginėms išmokoms gauti. 

4.4. Augalininkystės produktų gamybos ir tiekimo į apyvartą veikla įregistruota į pašarų ūkio 

subjektų sąrašą pagal veiklos rūšis ir suteiktas įregistravimo numeris LT AT 28276. 

4.5. Teikiamos mechanizuotų agroserviso darbų paslaugos. 

4.6. Gamybos ir paslaugų teikimo veikloje vadovaujasi „Mechanizuotų agroserviso darbų 

paslaugų teikimo tvarka“ patvirtinta 2015-11-16 įsakymu Nr.V1-16; „Transporto priemonių 

mechanizmų ir žemės ūkio technikos naudojimo tvarka“ patvirtinta 2012-02-14 įsakymu Nr.V1-41. 

 

V. TRANSPORTAS 

5.1. Įstaigos funkcijoms vykdyti naudojami lengvieji automobiliai , mažieji autobusai ir 

autobusai. 

5.2. Transporto priemonės naudojamos vadovaujantis „Transporto priemonių, mechanizmų ir 

žemės ūkio technikos naudojimo tvarka“ patvirtinta 2012-02-14 įsakymu Nr.V1-41 ir „Tarnybinio 

lengvojo automobilio naudojimo taisyklėmis“ patvirtintomis 2012-02-14 įsakymu Nr.V1-41. 

 

VI. IŠORINĖ APSAUGA 

6.1.  Įstaigos pastatų išorinę apsaugą, transporto priemonių judėjimo kontrolę ne darbo metu 

atlieka sargai. 

6.2.  Sargai dirba  pagal patvirtintą darbo grafiką ir sargų darbo taisykles, apeidami saugomą 

teritoriją pagal patvirtintą maršrutą. 
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