
ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS KIEMSARGIO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos kiemsargis (toliau – kiemsargis) yra darbuotojas,  dirbantis pagal 

darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės pavaldumas – kiemsargis tiesiogiai pavaldus gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ūkinei – 

administracinei veiklai. 

4. Pareigybės paskirtis: palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą gimnazijos teritorijoje. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

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

5.1. išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi. 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą gimnazijos teritorijoje; 

6.2. kiekvienų metų pavasarį ir rudenį atlieka pagrindinį teritorijos tvarkymą: šiukšles, sausą žolę, nukritusius 

medžių lapus, medžių ir krūmų šakas sugrėbia į krūvas, padeda sukrauti į transporto priemonę jas išvežant iš 

gimnazijos teritorijos; 

6.3. prižiūri, kad transporto priemonės nebūtų statomos ant vejos, nevažinėtų per želdinius, želdinių netryptų 

pėstieji; 

6.4. sodina ir prižiūri želdinius ir gėlynus, karpo krūmus; 

6.5. kasdien surenka teritorijoje esančias šiukšles;  

6.6. praneša  tiesioginiam  vadovui  apie  gimnazijos teritorijoje  atsiradusius  kenkėjus  ir  imasi  priemonių 

kenkėjams pašalinti;; 

6.7. žiemos metu nukasa sniegą ir šalina ledą iš gimnazijos 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; 

6.8.  prižiūri želdinius ir veją su šiems darbams skirtais mechanizmais bei priemonėmis, teritorijoje esančius 

įrenginius ir kitą turtą; 

6.9.  prižiūri, kad mokiniai nežaistų transporto judėjimo zonose; 

6.10. vykdo kitus teisėtus tiesioginio vadovo nurodymus, kurie priskirtini kiemsargio funkcijoms. 



IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

7.1. švarą ir tvarką gimnazijos  teritorijoje; 

7.2. tvarkingą patikėtų įrenginių ir įrankių eksploataciją ir jų priežiūrą; 

7.3. patikėtų materialinių vertybių saugojimą; 

7.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų vykdymą; 

7.5. teisingą darbo laiko naudojimą; 

7.6. už savo funkcijų netinkamą vykdymą kiemsargis atsako gimnazijos darbo  tvarkos  taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_______________________________ 


