
 

 

 

PATVIRTINTA 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro 

direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d.  

įsakymu Nr. P-57       

 

ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro (toliau – Centras) kiemsargis yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro kiemsargio pareigybė priskiriama 

darbininkų pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – D. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Kiemsargis turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. privalo žinoti paskirtos valomos teritorijos apimtį: 

3.2. privalo žinoti ir vadovautis: 

3.2.1. Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymu; 

3.2.2. Vidaus tvarkos taisyklėmis; 

3.2.3. darbų saugos instrukcijomis. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Kiemsargis vykdo šias funkcijas: 

4.1. tinkamai atlieka pavestą darbą; 

4.2. nuolat švariai valo vaikščiojimo takus, šaligatvius, renka šiukšlės; 

4.3. žiemos metu nuvalo sniegą nuo šaligatvių, juos pabarsto smėliu, nudaužo ledo 

sluoksnį; 

4.4. prižiūri krūmus, medžius, reikalui esant apkarpo sausas, ligotas, nulūžusias šakas bei  

nereikalingas atžalas; 

4.5. šienauja žalią veją, žolę sugrėbia ir ją išveža į nurodytą vietą; 

4.6. tvarkingai ir saugiai naudojasi paskirtomis darbo priemonėmis; 

4.7. vykdo teisėtus administracijos nurodymus; 

4.8. vykdo darbo saugos, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisyklių ir šių pareiginių 

nuostatų reikalavimus; 

4.9. švenčių dienomis, kai keliama valstybinė vėliava, iškelia ir nuima valstybinę vėliavą 

nuo administracijos pastato. 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

   5. Kiemsargis  atsako: 

 

5.1. už administracijos įsakymų vykdymą; 



5.2. už darbo saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų, vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimų vykdymą; 

5.3. šių pareiginių nuostatų vykdymą; 

5.4. už šių pareiginių nuostatų reikalavimų ir kitų norminių akt. pažeidimus, dėl kurių 

įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas; 

5.5. už jam patikėto inventoriaus tvarkingą eksploataciją ir jo apsaugą (pastatant į tam 

tikslui nurodytą vietą). 

6. Kiemsargiui, kuris savo veiksmu ar neveikimu pažeidė minėtus dokumentus arba 

žinodamas, kad pažeidžia saugos darbe reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma LR 

įstatymų numatyta drausminė, administracinė, materialinė baudžiamoji atsakomybė. 

7. Kiemsargis tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ūkio dalies vedėjui. 

_______________________ 

 

Susipažinau ir sutinku  

_________________________ 
                           (parašas) 

_________________________ 
 (vardas pavardė) 

_________________________ 
         (data) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


