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I. BENDROJI DALIS

1. Gimnazijos kiemsargis yra priskiriamas darbininkq grupei.

2. Pareigybes lygis: kiemsargis priskiriamas D lygio pareigybei.
3. Pareigybes paskirtis: palaikyti pavyzding1tvarkq ir 5var4 istaigos teritorijoje.
4. Pavaldumas: kiemsargis pavaldus ugdymo apriipinimo skyriaus vedejui.

II. SPECIALUS REIKALAVIMAI ST^q.S PAREIGAS EINAIIdIAM DARBUOTOJUI

- 5. Kiemsargio kvalifikacijai netaikomi i5silavinimo ar profesines kvalifikacijos reikalavimai.'-/ 6. Kiemsargis turi Linoti ir i5manyti:
6.1. pavestos priZitireti teritorijos ribas;
6.2. priLinrimai teritorijai keliamus sanitarinius reikalavimus;
6.3. buitiniq atliekq tvarkymo pagrindus;

6.5. Siuk5liq i5veZimo grafik4;
6.6. bendravimo psichologijos, profesines etikos ir elgesio kult[ros pagrindus;
7. Kiemsargis privalo vadovautis:
7. 1 . Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7.2.Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais

norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veiklq, darbo santykius, darbuotojq saug4 ir
sveikat4;

7.3. vidaus darbo tvarkos taisyklemis;

, 7.4. darbo sutartimi;
7.5. Siuo pareigybes apra5ymu;
7.6. kitais istaigos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisykl0mis ir

\v 
pan')' 

m. .IAS *ARET.AS ErNANero DARBUoToJo FUNKcrJos

8. Kiemsargis atlieka Sias funkcijas:
8.1. pradedant darb4, apeina istaigos teritorijq ir isitikina ar visi Suliniai uZdengti dangdiais, ar

nera nutrauktq oro elektros linijq laidq;
8.2. palaiko pavyzdingqtvark4 ir Svarq istaigos teritorijoje;
8.3. nustatytu laiku ryte ir vakare tvarko pavest4 teritorij4, o likusi laik4 stebi teritorijos buklg,

nedelsiant Salina teritorij oj e atsiradusias Siuk5les;
8.4. kiekvienq metq pavasari ir rudeni atlieka pagrindini teritorijos tvarkym4: Siuk5les, saus4 Zolg,

nukritusius medZiq labus, medZiq ir kriimq Sakas sugrebia i krtivas ir pasir[pina, kad jos biitq pa5alintos
i5 istaigos teritorij os;

8.5. pasiriipina, kad Siuk5les ir kitos atliekos bfltq kraunamos tik ! tam tikslui skirtus konteinerius;
8.6. nurodo vadovui tvarkos paZeidejus;

8.7. priZitiri, kad transporto priemones nebtitq statomos ant vejos, nevaZinetq per Zeldinius,
Zeldiniq netryptq pestiej i;

8.8. sodina ir priZiiiri Zeldinius ir gelynus, karpo krtimus, nupjauna Zolg;
8.9. prane5a tiesioginiam vadovui apie teritorijoje pastebetus senyvus medZius, iluZusias Sakas,

kurios gali kelti pavojq aplinkiniams;
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8.11. prane5a tiesioginiam vadovui apie pastebetus lstaigos teritorijoje ar netoliese esandius
valkataujandius ir benamius gyvDnus;

8.12. kasdien pa5alina teritorijoje esandias Siuk5les;
8.13. prane5a tiesioginiarn vadovui apie itaigos teritorijoje pastebetus itartinus daiktus, medZiagas,

galindias sprogti ar kitaip pakenkti sveikatai;
8.15. Ziemos metu nukasa snieg4 ir Salina led4 i5 istaigos teritorijos, nuo privaZiavimo keliq,

Saligatviq, prie atliekq surinkirno konteineriq, pabarsto takus ir kelius smeliu,
8.16. pasir{ipina, kad nedelsiant btitq aptverta teritorija ! kuri4 gali nukristi ant stogo susiformavg

kabantys ledo varvekliai;
8.16. uZtikrina, kad chemines valymo priemones butq laikomos gamintojo pakuotese;
8.17. nacionaliniq Svendiq dienomis nustat5rtu laiku i5kelia valstybing veliav4 ir nustat5rtu laiku j4

nuima.
8.18. lstaigoje nustatyta tvarka tikrintis sveikat4.
8.19. dirba kitus, tiesiogiai nesusijusius su pareigybe, paskirtus gimnazijos direktoriaus ir

ugdymo aprtipinimo skyriaus vedejo darbus.
8.20. laikosi tamybines etikos reikalavimq.

IV. ATSAKOMYBE

9. Kiemsargis atsako uZ:
9.1. paskirtos priZiiireti istaigos teritorijos sanitaring b[klg;
9.2. keliq ir takq prieLiurq;
9.4. i:eldiniq ir augalq prieZiiir4;
9.5. tvarking4 lrenginiq ir lrankiq eksploatacijq ir jq prieZiDr4;
9. 6. patiketq materialinir-1 vertybiq saugoj im4;
9.7. teising4 darbo laiko naudojim4.
9.8. darbo drausmes paZeidimus;
9.9. Lal4, padaryt4 lstaigos del savo kaltes ar neatsargumo;
9.10. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimq

vykdym4.
10. Kiemsargis uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo vidaus tvarkos taisykliq ir

Lietuvos Respubliko s ! statymq nustatyta tvarka.
11. Kiemsargis uZ darbo drausmes paZeidimus gali b[ti traukiamas drausminen atsakomyben.

Drausming nuobaud4 skiria istaigos vadovas.


