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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO “ATŽALYNAS” KIEMSARGIO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Šiaulių sporto centro “Atžalynas” kiemsargis yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo 

sutartį. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės grupė – darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui. 

 

II. PASKIRTIS 

 

2. Sporto centro „Atžalynas“ kiemsargio pareigybė reikalinga tvarkyti mokyklos ir 

sporto bazių teritoriją. 

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3.1. Kiemsargiu  gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys nustatyta tvarka 

pasitikrinęs sveikatą, susipažinęs su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais ir 

darbų saugos instrukcijomis, išklausę instruktažus: įvadinį ir darbo vietoje. 

3.2. Kiemsargį į darbą priima ir iš darbo atleidžia įmonės vadovas (darbdavys).   

3.3. Kiemsargis tiesiogiai pavaldus pavaduotojui ūkio reikalams. 

3.4. Kiemsargis turi būti supažindintas ir privalo žinoti: 

3.4.1. Vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų ir darbų saugos instrukcijų ir 

darbo higienos, ir švaros taisyklių reikalavimus bei juos vykdyti; 

3.4.2. Paskirtą valyti teritoriją ir jos ribas; 

3.4.3. Centro ir bazių teritorijų  valymo darbų atlikimo technologiją; 

3.4.4. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymą. 

3.5. Darbo metu būti dėmesingam atlikti tik pavestą darbą pagal teritorijų valymo  darbų 

atlikimo technologiją:   

  -vasarą: vaikščiojimo takus, šaligatvius, laiptus nušluoti, pašalinti žolę, 

po liūčių nuvalyti suneštą smėlį ir kitas sąnašas. Asfaltbetonio dangas būtina nušluoti, 

atsiradusias tepalo ar kitų skystų medžiagų dėmes, kurios gali išplisti, užpilti smėliu ar 

kitomis panašiomis žemėmis, kad teršalai susigertų, ir viską nušluoti. Nuo žaliųjų plotų 

sugrėbti nupjautą žolę, lapus, surinkti atsitiktines šiukšles. Nuo lietaus surinkimo ir kitų 

požeminių inžinerinių tinklų šulinių nušluoti visas atsiradusias sąnašas. 

    

  -žiemą: nuo vaikščiojimo takų, šaligatvių, laiptų, asfaltbetonio dangų 

nuvalyti sniegą, pašalinti ledą, esant slidžiai dangai - pabarstyti tam skirtom medžiagom. 

Nuo lietaus surinkimo ir kitų požeminių inžinerinių tinklų šulinių pašalinti sniegą ir ledą. 

Jeigu valomi plotai neapsnigę, neapledėję ir neslidūs, minėtas dangas valyti taip kaip 

vasarą. 

 3.6. Žiemos metu gausiai prisnigus, nedelsiant (ir  ne darbo laiku) pašalinti sniegą nuo 

šaligatvių. 

 3.7. Dirbti su tvarkingais ir švariais darbo drabužiais, palaikyti švarą ir tvarką darbo 

įrankių pasidėjimo patalpoje (vietoje), jeigu tokia yra suteikta. Dirbti tik su tvarkingais 

darbo įrankiais. 

 3.8. Negadinti ir saugoti mokyklos inventorių ir kitą turtą. 



 3.9. Kiemsargis privalo dirbti visą mokyklos administracijos nustatytą darbo laiką, 

kuriam pasibaigus visa jam nurodyta valyti teritorija turi būti nuvalyta ir sutvarkyta 

tinkamai. 

 3.10. Atsakyti už tvarką ir drausmę savo darbo vietoje. 

 

   IV. KIEMSARGIO TEISĖS 

 

 4.1. Teritorijos valytojas turi teisę reikalauti iš tiesioginio darbų vadovo arba 

administracijos tinkamų, saugių darbo sąlygų. 

 4.2. Reikalauti darbui reikalingų tvarkingų darbo priemonių (šluotų, semtuvų, grėblių, 

priemonių šiukšlėms nešioti ir kt.). 

 4.3. Pateikti administracijai pasiūlymus ir pastabas darbo sąlygoms pagerinti. 

 4. Dalyvauti įmonės susirinkimuose, reikšti juose savo nuomonę įvairiais gamybinės 

veiklos klausimais. 

    

   V. KIEMSARGIO ATSAKOMYBĖ  

 

 5.1. Kiemsargis atsako: 

 5.1.1. už nepriekaištingą ir savalaikį administracijos nurodymų vykdymą; 

 5.1.2.už darbų saugos instrukcijų, vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų 

vykdymą, kultūringą aptarnavimą ir atliekamų darbų kokybę; 

 5.1.3. už šių pareiginių nuostatų vykdymą; 

 5.2. Centro teritorijos rankinio valymo darbininkui, pažeidus šių nuostatų 

reikalavimus taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, 

administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

 5.3. Už dėl kiemsargio kaltės mokyklai atsiradusius materialinius nuostolius (dingę 

darbo įrankiai, darbo apsaugos priemonės, kitą sugadintą inventorių ir materialines 

vertybes) valytojas atlygina savo lėšomis. 

 5.4 Už šių pareiginių nuostatų reikalavimų ir kitų norminių aktų pažeidimus, dėl kurių 

įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, 

sutriko įmonės ar atskiros tarnybos darbas, įvyko arba galėjo įvykti gaisras arba 

užsidegimas darbuotojams, kurie savo veikimu arba neveikimu pažeidė minėtus 

dokumentus arba žinodami, kad pažeidžia saugos darbe reikalavimus, bet dirbo tokiomis 

sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, 

administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

___________________________________________________ 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

          _________________________ _________________ _______________________ 

        (darbuotojo pareigos)         (parašas)          (vardas, pavardė) 

 


