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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO  

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. PAREIGYBĖ 

 

           1.    Kiemsargis                yra                                         darbininkai                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(pareigybės pavadinimas)                                                         (nurodoma pareigybės grupė)  

            2. Pareigybės lygis –                       D lygis                                                                                      
                                                        (nurodoma kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė) 

           3. Pareigybės paskirtis –  užtikrinti gerą švaros ir tvarkos palaikymą  priskirtoje ir valomojoje 

lauko teritorijoje. 

          4. Pareigybės pavaldumas – kiemsargis – yra pavaldus ir atskaitingas kultūros centro 

direktoriui per ūkvedį. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

5.1. turėti privalomą sveikatos medicininę pažymą; 

5.2. žinoti paskirtos valyti ir tvarkyti teritorijos apimtį; 

5.3. išmanyti priskirtos teritorijos valymo, tvarkymo būdus ir metodus, priemonių bei 

įrankių, reikalingų darbui, rūšis ir kokybę, jų naudojimo ir saugojimo tvarką, sudėtį, savybes, 

naudojimosi jomis taisykles, kito inventoriaus priežiūros reikalavimus,  lauko gėlių priežiūros 

ypatumus, Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymą, saugumo techniką dirbant su 

įvairiais įtaisais ir įrankiais, gebėti juos taikyti praktiškai; 

  5.4. būti susipažinęs su gamtos apsaugos taisyklėmis, kultūros centro vidaus tvarkos 

taisyklėmis, saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimais, jų laikytis, gebėti 

juos taikyti praktiškai, tiek kiek jie susiję su pareigybės funkcijų vykdymu; 

  5.5. gebėti savarankiškai organizuoti ir atlikti pavestus darbus, elgtis etiškai, būti sąžiningas, 

pareigingas ir darbštus. 

        

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 6. Kiemsargio pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 6.1. gerai nuvalo šaligatvius, vaikščiojimo takus, žiemos metu nukasa sniegą, pašalina likusį 

ledą;  

 6.2. plikšalos metu barsto šaligatvius ir vaikščiojimo takus smėliu ar kitomis ūkvedžio 

nurodytomis priemonėmis; 

6.3. pašalina šiukšles nuo asfaltuotų aikštelių važiuojamosios dalies; 

6.4. šiltuoju metų laiku pjauna žolę, nupjovęs ją sutvarko; 

6.5. rudenį reguliariai sugrėbia lapus; 

6.6. dėvi tvarkingą ir švarią spec. aprangą (šviesą atspindinčias liemenes); 

6.7. praneša apie pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių bei kitus 

pažeidimus. 

6.8. teikia direktoriui, ūkvedžiui pastabas ir pasiūlymus, susijusius su šios pareigybės 

funkcijų įgyvendinimu; 



6.9. vykdo kitus teisėtus direktoriaus, ūkvedžio pavedimus bei nurodymus, susijusius su šios 

pareigybės funkcijomis; 

6.10. laikosi darbo laiko grafiko, darbo drausmės, vidaus  ir darbo tvarkos, darbo saugos 

taisyklių, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų, saugo sveikatą ir 

nekenkia kitų darbuotojų sveikatai, saugiai dirba (nenaudoja slidžios avalynės ir pan.);  

6.11. laikosi tarnybinės etikos, nepriekaištingai ir kultūringai atlieka savo pareigas, būna 

mandagiam, kantrus, taktiškas su lankytojais; 

6.12. nutraukus darbo santykius perduoti ūkvedžiui ar kitam įgaliotam asmeniui materialines 

vertybes pagal perdavimo-priėmimo aktą, jei tokios vertybės buvo perduotos vykdant funkcijas; 

6.13 taupiai naudoja  materialinius ir energetinius išteklius; 

6.14. pavaduoti kitą kiemsargį jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo metu; 

6.15. neatvykęs į darbą dėl svarbių priežasčių (liga, nelaimingas atsitikimas ir pan.) tą pačią 

darbo dieną, priklausomai nuo įvykio aplinkybių, praneša  ūkvedžiui ar Kultūros centro direktoriui. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

 7. Kiemsargis Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

atsako už tarnybinius nusižengimus, darbo drausmės pažeidimus, pareigų neatlikimą ar netinkamą 

jų atlikimą, taip pat:   

          7.1. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

          7.2. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklių, vidaus darbo 

tvarkos  taisyklių laikymąsi; 

          7.3. už nuostolius, padarytus  dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

Su pareigybės aprašymu susipažinau  ir 1 pareigybės aprašymo kopiją gavau: 
 

_____________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė)                                           (parašas)                                                 (data) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


