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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Kiemsargis yra                                                              II grupėje. 
    (pareigybės pavadinimas)                     (nurodoma pareigybės grupė) 
2. Pareigybės lygis – D. 
   (nurodoma, kuriam lygiui (A2, B, C, D) priskiriama pareigybė) 

 

II SKYRIUS 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. Kiemsargio pareigoms priimamas asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, kuriam netaikomi 

išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

3.1. Žinoti vidaus darbo tvarkos taisykles, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, 

vykdyti juos. 

3.2. Privalo žinoti Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos (toliau – Progimnazija) ar Girdžių skyriaus 

(toliau – Skyrius) vidaus darbo tvarką, teritorijos priežiūros ypatumus, mokėti naudotis teritorijos 

priežiūrai skirtomis priemonėmis, įrankiais, juos tausoti, žinoti pranešimų apie gaisrą, nelaimingą 

atsitikimą, įvykdytą nusikaltimą ir kt. tvarką bei policijos, priešgaisrinės saugos, greitosios 

medicinos pagalbos iškvietimo telefonus. 

3.3. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims jokios dalykinės bei 

kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir 

žinoma dirbant Progimnazijoje ar Skyriuje. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Pradėdamas darbą, apeina Progimnazijos ar Skyriaus teritoriją, ar teritoriją, esančią adresu: 

Gedimino g. 30, Jurbarkas, ir įsitikina, ar visi šuliniai uždengti dangčiais, ar nėra nutrauktų elektros 

linijų laidų. 

4.2. Tvarko Progimnazijos ar Skyriaus teritoriją, ar teritoriją, esančią adresu: Gedimino g. 30, 

Jurbarkas, stebi jos būklę. 

4.3. Kiekvienų metų pavasarį ir rudenį atlieka pagrindinį teritorijos tvarkymą: šiukšles, sausą žolę, 

nukritusius medžių lapus, medžių ir krūmų šakas sugrėbia į krūvas ir pasirūpina, kad jos būtų 

pašalintos iš Progimnazijos ar Skyriaus teritorijos, ar teritorijos, esančios adresu: Gedimino g. 30, 

Jurbarkas. 

4.4. Pasirūpina, kad šiukšlės ir kitos atliekos būtų kraunamos tik į tam tikslui skirtus konteinerius. 



4.5. Nurodo direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams tvarkos pažeidėjus. 

4.6. Prižiūri, kad transporto priemonės nebūtų statomos ant vejos, nevažinėtų per želdinius, želdinių 

netryptų pėstieji. 

4.7. Sodina ir prižiūri želdinius ir gėlynus, karpo krūmus, nupjauna žolę. 

4.8. Praneša direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams apie Progimnazijos ar Skyriaus teritorijoje, ar 

teritorijoje esančioje adresu: Gedimino g. 30, Jurbarkas, pastebėtus senyvus medžius, įlūžusias 

šakas, kurios gali kelti pavojų aplinkiniams. 

4.9. Prižiūri, kad mokiniai nežaistų transporto judėjimo zonose. 

4.10. Praneša gyvūnų tarnyboms apie pastebėtus Progimnazijos ar Skyriaus teritorijoje, ar 

teritorijoje, esančioje adresu: Gedimino g. 30, Jurbarkas, ar netoliese esančius valkataujančius ir 

benamius gyvūnus; 

4.11. Kasdien surenka Progimnazijos ar Skyriaus teritorijoje, ar teritorijoje, esančioje adresu: 

Gedimino g. 30, Jurbarkas, esančias šiukšles. 

4.12. Praneša direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams apie Progimnazijos ar Skyriaus teritorijoje, 

ar teritorijoje, esančioje adresu: Gedimino g. 30, Jurbarkas, pastebėtus įtartinus daiktus, medžiagas, 

galinčias sprogti ar kitaip pakenkti sveikatai. 

4.13. Žiemos metu nukasa sniegą ir šalina ledą iš Progimnazijos ar Skyriaus teritorijos, nuo 

privažiavimo kelių, šaligatvių, prie atliekų surinkimo konteinerių, pabarsto takus ir kelius smėliu, 

pasirūpina, kad nedelsiant būtų nudaužomi nuo stogų pastebėti kabantys ledo varvekliai. 

4.14. Darbuotojas, atsakingas už teritoriją, esančią adresu: Gedimino g. 30, Jurbarkas, žiemos metu 

nukasa sniegą, pasirūpina, kad nedelsiant būtų nudaužomi nuo stogų pastebėti kabantys ledo 

varvekliai. 

4.15. Dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose. 

4.16. Kasmet pasitikrina sveikatą. 

4.17. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Progimnazijoje ar Skyriuje puoselėjimą, 

reagavimą į smurtą ir patyčias pagal Progimnazijos nustatytą tvarką. 

4.18. Vykdo saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus. 

4.19. Atlieka kitus Progimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavestus 

darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

______________________________________________________________________________ 

Su kiemsargio pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku juo vadovautis darbe: 

 

 


