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PATVIRTINTA 

Telšių „Vilties“ mokyklos direktoriaus 

2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-71 

 

 

KIEMSARGIO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS NR. 14 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kiemsargis (pareigybės kodas – 961303) yra priskiriama nekvalifikuotų darbuotojų 

grupei, dirbančių pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – D.  

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tvarką ir švarą Telšių centro „Viltis“ (toliau –  

Centras) teritorijoje. 

4. Pareigybės pavaldumas – kiemsargis pavaldus Centro direktoriui, pavaduotojui 

socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KIEMSARGIO PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Kiemsargiui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

6. Kiemsargis privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir periodiškai kasmet pasitikrinti; 

7. Kiemsargis turi laikytis darbo tvarkos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių, darbų 

saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos normų, ekstremalių situacijų valdymo plano 

reikalavimų ir kitų vidaus dokumentų, kiemsargio pareigybės aprašymo.  

 

 

III SKYRIUS  

KIEMSARGIO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Kiemsargio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas Centre:  

8.1. prieš pradedant darbą, apeina teritoriją ir įsitikina ar nėra sveikatai ir gyvybei 

pavojingų pažeidimų. Jeigu aptikta pažeidimų, tą vietą aptveria ir praneša direktoriaus pavaduotojui 

ūkio ir bendriesiems klausimams;  

8.2. visus pastebėtus trūkumus pagal galimybę pašalina, informuoja apie tai 

direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams; 

8.3. palaiko tvarką ir švarą valomoje teritorijoje;  

8.4. šluoja šaligatvius, mašinų stovėjimo aikštelę, žaidimų aikštelę, kitus takus; 

8.5. sodina medelius ir gėles, prireikus juos laisto;              

8.6. teritorijoje ir už jos ribų 1.5 m. atstumu pjauna žolę, karpo gyvatvores; 

8.7. rudenį grėbia lapus;  

8.8. žiemos metu nukasa sniegą nuo šaligatvių ir takų, esant slidiems laiptams bei 

takams, juos pabarsto smėliu ar žvyru, susidarius ant stogų varvekliams juos nudaužo; 

8.9. pjaunant žolę elektrine arba motorine žoliapjove, vykdo darbų saugos ir sveikatos 

reikalavimus, nupjautą žolę krauna į nurodytą vietą; 

8.10. susidarius sudėtingai situacijai (dėl sveikatos pablogėjimo, techninių priemonių 

gedimo, dėl stichinių gamtos reiškinių ir kt.), dėl kurios gali įvykti avarija, nedelsiant praneša 

direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams;  
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8.11. kilus gaisrui, iškviečia ugniagesius, informuoja direktorių, pavaduotoją 

socialiniam darbui ar direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams ir pradeda gesinti 

gaisrą turimomis priemonėmis. Kilus pavojui sveikatai ir gyvybei, palieka pavojingą zoną; 

8.12. baigus darbą, šiukšles sudeda į dėžes ir į tam tikslui skirtas vietas, apžiūri 

priskirtą teritoriją, ar nepalikta įrankių, patikrina, ar neliko gaisrą galinčių sukelti medžiagų, sudeda 

įrankius, darbo rūbus ir apsaugines priemones į tam skirtą vietą; 

8.13. žino darbui būtinų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir priežiūros 

taisykles, darbo įrankių, priemonių, pagalbinių priemonių naudojimo ir priežiūros taisykles; 

8.14. dirba tik su tvarkingais įrankiais, inventoriumi ir laikosi visų darbo saugumo 

reikalavimų; 

8.15. periodiškai (kasmet) tikrinasi sveikatą. 

9. Negalėdamas ateiti į darbą dėl rimtų pateisinamų priežasčių apie tai praneša 

direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems reikalams. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

10. Kiemsargis atsako už:  

10.1. pareigybės aprašyme nurodytų pareigų tinkamą vykdymą, jam pavestų užduočių 

atlikimą laiku; 

10.2. piktybiškai padarytą materialinę žalą;  

10.3. darbo drausmės pažeidimus; 

10.4. konfidencialios informacijos saugojimą. 

11. Už savo pareigų netinkamą vykdymą kiemsargis atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 _____________________________________ 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir   

bendriesiems klausimams                           Laima Alūzienė 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti: 

 

__________________________________________________________________________ 

           (vardas, pavardė, parašas, data) 
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