
 

 

KIEMSARGIO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
 

I  SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

       1. Gimnazijos kiemsargis yra priskiriamas darbininkų  grupei.  

2. Pareigybės lygis: kiemsargis   priskiriamas D lygio pareigybei.  

3. Pavaldumas: kiemsargis pavaldus ūkio padalinio vadovui.  
 

II  SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 
 

4. Kiemsargiais gali būti priimami į darbą asmenys (tiek vyrai, tiek ir moterys), kurių amžius 

ir sveikata leidžia atlikti kiemsargio pareigas ir kuriems šias pareigas atlikti nedraudžia 

įstatymai. 

5. Kiemsargis tiesiogiai pavaldus ūkio padalinio vadovui. 

6. Kiemsargis turi žinoti: 

6.1. jam pavestos prižiūrėti teritorijos ribas; 

6.2. prižiūrimam plotui keliamus sanitarinius reikalavimus; 

6.3. buitinių atliekų, tvarkymo pagrindus: 

6.4. šiukšlių išvežimo grafiką, specializuotos autotransporto įmonės dispečerio telefono 

numerį; 

7. Kiemsargis turi mokėti praktiškai panaudoti esamas pirmines gaisro gesinimo priemones 

kilus gaisrui. 

8.  Kiemsargis darbo metu turi būti blaivus, nesisvaiginti narkotikais, vengti veiksmų, 

galinčių sukelti gaisrą, būti mandagus, kultūringai elgtis su gyventojais ir kitais piliečiais. 

9.  Kiemsargis turi būti aprūpintas būtinomis  darbo priemonėmis ir darbo drabužiais. 

 

III SKYRIUS 

 KIEMSARGIO FUNKCIJOS 

 

10. Teritorijoje palaikyti tvarką ir švarą. 

11. Valyti jam pavestą prižiūrėti teritoriją, šalinti atsiradusias šiukšles, iškritusį sniegą. 

12. Kiekvienų metų pavasarį ir rudenį atlikti pagrindinį teritorijos valymą. Šiukšles, sausą 

žolę, nukritusius medžių lapus, medžių ir krūmų šakas sugrėbti į krūvas ir pasirūpinti, kad jos būtų 

pašalintos iš teritorijos darbdavio nusamdytu transportu. 

13. Periodiškai, neriečiau kaip du kartus per mėnesį, valyti lapus, spyglius, kitas šiukšles 

nuo stogų.  

              14. Reikalauti, kad šiukšlės, buitinės, atliekos būtu kraunamos tik į tam tikslui skirtus 

konteinerius, o ne kur pakliuvo. 

15. Pastebėjus, kad šiukšlės, įvairios atliekos ar sendaikčiai išmetami pro langus, pro duris, 

nurodyti vadovui tvarkos pažeidėjus. 

16. Reikalauti, kad privažiavimo keliai prie atliekų surinkimo konteinerių nebūtų užstatomi 

transporto priemonėmis. 

17. Neleisti, kad transporto priemonės būtų statomos ant vejos, važinėtų per želdinius, kad 

želdinius tryptų pėstieji. 

18. Prižiūrėti želdinius ir gėlynus (jeigu tokie yra), karpyti dekoratyvinius krūmus, 

nušienauti žolę. 

19. Jeigu prižiūrimoje teritorijoje yra senyvi medžiai, kurių masyvios šakos įlūžusios ar gali 

lūžti ir kristi ant žmonių ar transporto priemonių, pranešti apie tai ūkio padalinio vadovui, kad tokios 

šakos būtų nupjautos. 

20. Patikrinti, ar visi šuliniai tvarkingai uždengti dangčiais, ar duobių, tranšėjų aptvarai su 

įspėjamaisiais užrašais ir signaliniu apšvietimu tamsiu paros metu, ar nėra nutrauktų oro elektros 



 

linijų. 

21. Apie prižiūrimoje teritorijoje pastebėtus valkataujančius šunis, benamius katinus, pranešti 

ūkio padalinio vadovui. 

22. Jeigu jo prižiūrimoje teritorijoje ar pastate kilo gaisras – nedelsiant pranešti ūkio padalinio 

vadovui . Gaisro židinį prieinamoje vietoje pačiam gesinti turimomis priemonėmis. 

23. Atlikti krovos darbus laikantis krovinių kėlimo rankomis reikalavimų.  

24. Surinkti šiukšles po konteinerių išvežimo. 

25. Pakraunant konteinerius laikytis saugaus atstumo. 

26. Neliesti valomame plote numestų įtartinų daiktų, išpiltų medžiagų, galinčių sprogti ar 

kitaip pakenkti sveikatai, apie juos pranešti darbdaviui. 

27. Nedeginti valomame plote šiukšlių ir žolės. 

28. Saugoti jam išduotas darbo priemones, darbo drabužius. 

29. Nepatikėti savo pareigų kitam asmeniui. 

30. Susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint išeiti į darbą, pranešti apie tai ūkio padalinio 

vadovui . 

31. Jeigu jo prižiūrimoje valdoje atsirado graužikų, pranešti apie tai vadovui, kad būtų imtasi 

jų naikinimo priemonių. 

32. Žiemos metu laiku šalinti sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, privažiavimo kelių 

prie atliekų surinkimo konteinerių ir gaisrinių hidrantų. 

33. Šaligatvius, takus ir kelius barstyti  nuo apledėjimo skirtomis priemonėmis. 

34. Sistemingai valyti nuo gaisrinių hidrantų šulinių dangčių sniegą ir ledą. 

35. Vykdyti kitus teisėtus darbdavio nurodymus, kurie priskirtini kiemsargio funkcijoms 

nurodymus bei užduotis, jei tai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 

 

IV SKYRIUS 

KIEMSARGIO TEISĖS 

 

36. Reikalauti saugių darbo sąlygų; 

37. Reikalauti asmeninių apsaugos priemonių, kurios yra numatytos darbo sutartyje; 

38. Nedirbti, jeigu paaiškėjo, kad naudojami įrenginiai techniškai netvarkingi. 

 

                                                               V SKYRIUS 

KIEMSARGIO ATSAKOMYBĖ 

 

               39. Kiemsargis atsako už jam paskirtos prižiūrėti valdos sanitarinę būklę, takų ir kelių 

priežiūrą, visuomeninės tvarkos palaikymą. 

40. Kiemsargiui gali būti taikomos drausminės nuobaudos, administracinė, materialinė arba 

baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis: 

40.1. nevykdė arba prastai atliko savo pareigas, dėl ko jo prižiūrimoje valdoje susidarė 

antisanitarinė būklė; 

40.2. žiemą nevalė sniego ir ledo nuo takų ir kelių, nešalino kabančių ledo varveklių, dėl ko 

įvyko nelaimingas atsitikimas; 

40.3. leido suaugusiems ir vaikams niokoti jo prižiūrimą teritoriją, statinius, gadinti joje 

esančius įrenginius; 

40.4.  pažeidinėjo darbo drausmę; 

40.5. darbo metu girtavo, svaiginosi narkotikais; 

40.6. savo veiksmais ar neveiklumu padarė įmonei materialinę žalą. 

40.7. už darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų ir šių pareiginių nuostatų bei  darbo 

tvarkos taisyklių vykdymą; 

40.8. už teisingą darbo laiko naudojimą; 

40.9. už saugą ir sveikatą darbe, aplinkos, civilinę ir priešgaisrinę saugą, higieną bei 

sanitariją. 


