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PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRO  

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

KIEMSARGIS 

 

                         1. Kiemsargio pareigybė yra priskiriama 6 pareigybių  grupei (darbuotojai). 

                         2. Pareigybės lygis – D. 

                         3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga centro teritorijos priežiūrai. 

                         4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio 

reikalams. 

 

                        II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

                                  

                        5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

                        5.1. turėti medicininę išvadą, kad gali dirbti kiemsargiu; 

                        5.2. žinoti pavestos prižiūrėti teritorijos ribas, prižiūrimai teritorijai keliamus 

sanitarinius reikalavimus, buitinių atliekų tvarkymo pagrindus; 

                        5.3. gebėti prižiūrėti gėlynus; 

                        5.4. būti susipažinęs su darbo tvarkos taisyklėmis,  darbų saugos,  priešgaisrinės saugos, 

elektros saugos reikalavimais ir juos vykdyti. 

                       

III SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

                       6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

                       6.1. darbą pradeda apeidamas centro teritoriją ir patikrindamas, ar kad joje nėra vaikams 

pavojingų nuolaužų, šukių, duobių ir kitų daiktų, ar uždengti visi šulinėliai; 

                       6.2. rūpinasi teritorijos švara; 

                       6.3.  šiukšles, sausą žolę, nukritusius medžių lapus, medžių ir krūmų šakas sugrėbia į 

krūvas ir pasirūpina, kad jos būtų išvežtos iš teritorijos; 

                       6.4. šiukšles ir kitas atliekas krauna tik į tam skirtus konteinerius; 

                       6.5. sodina ir prižiūri želdinius ir gėlynus, karpo krūmus, nupjauna žolę; 

                       6.6. šaltuoju sezonu nukasa sniegą ir šalina ledą iš teritorijos, nuo privažiavimo kelių, 

šaligatvių, prie atliekų surinkimo konteinerių, pabarsto takus ir kelius smėliu, pasirūpina, kad 

nedelsiant būtų nudaužomi kabantys ledo varvekliai; 

           6.7. praneša direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams apie teritorijoje esančius pavojų 

aplinkiniams keliančius senyvus medžius, pastebėtus  įtartinus daiktus, medžiagas; 

           6.8. dažo, lakuoja lauko priemones; 

                       6.9. vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius Centro direktoriaus pavaduotojo ūkio 

reikalams nurodymus. 
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IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

                     7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

                     7.1. už paskirtos prižiūrėti teritorijos sanitarinę būklę; 

                     7.2. už tinkamą darbo laiko naudojimą funkcijoms vykdyti; 

                     7.3. už saugų darbo priemonių ir įrankių naudojimą; 

                     7.4. už informacijos pateikimą direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams apie netinkamą 

naudojimui inventorių, priemones, įrangą. 

                     7.5. už centro veiklą reglamentuojančių dokumentų ir centro direktoriaus įsakymų 

vykdymą; 

                     7.6. už darbo drausmės pažeidimus 

                     7.7. už tinkamą ir tikslų šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

_______________________________ 

 

 

 


