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ŪKIO SKYRIAUS SARGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Sargas yra darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama D lygiui (darbininkai).
2. Pareigybės lygis – D.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turi būti susipažinęs ir žinoti:
3.1.1. savivaldybės administracijos struktūrą, darbo ir poilsio laiką;
3.1.2. savivaldybės administracinio pastato patalpų ir garažų planą, evakavimo schemas;
3.1.3. savivaldybės administracinio pastato patalpų bei garažų inventoriaus, materialinių
vertybių išdėstymo tvarką bei vietas, jų apšvietimą ir apsaugą;
3.1.4. ryšio ir apsaugos bei gaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemas ir veikimo
principus;
3.1.5. atitinkamų įstaigų telefonų numerius;
3.1.6. savivaldybės administracinio pastato patalpų priėmimo perdavimo žurnalo pildymo
tvarką;
3.1.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros apsaugos, apsaugos
sistemos reikalavimus;
3.1.8. veiksmus užpuolimo atveju;
3.2. būti pareigingas, sąžiningas, gebėti bendrauti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. nepatiki savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir neatlieka darbų, nesusijusių su darbo
užduoties vykdymu;
4.2. patikrina, ar tvarkingos ryšio, signalizacijos, apsaugos sistemos, gaisrinė ir apsauginė
signalizacijos, priima budėjimo pamainą ir pasirašo patalpų priėmimo perdavimo žurnale;
4.3. patikrina įrašus priėmimo perdavimo žurnale;
4.4. nuolat apžiūri įstaigos patalpas, teritoriją, pašalina pažeidimus;
4.5. stebi, ar veikia gaisrinė ir apsaugos signalizacija, sugedus signalizacijai praneša Ūkio
skyriaus vedėjui;
4.6. budėjimo metu stebi ateinančius lankytojus bei teikia jiems informaciją pagal savo
kompetenciją;
4.7. registruoja žurnale automobilių išvažiavimą ir įvažiavimą į garažus ne darbo laiku;
4.8. reikalauja iš nepažįstamų asmenų, norinčių patekti į patalpas po 17 val. ir poilsio
dienomis, dokumentų;
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4.9. kontroliuoja ir patikrina, kad po darbo valandų pasiliekantys darbuotojai pas sargą
žurnale pažymėtų kabineto, kuriame dirbama, numerį, telefono numerį ir pasirašytų;
4.10. po darbo valandų patikrina visas pastato patalpas:
4.10.1. iš lauko pusės apžiūri langus, įsitikina, ar jie uždaryti, ar išjungtas apšvietimas;
4.10.2. išjungia koridoriuose apšvietimą, išskyrus tų patalpų koridorius, kuriuose pagal
žurnalo žymą yra pasilikę dirbti darbuotojai;
4.10.3. įsitikina, ar neliko nakčiai žmonių;
4.10.4. pastebėjus pažeidimus imasi atitinkamų priemonių;
4.11. įleidžia į patalpas poilsio ir šventinėmis dienomis darbuotojus, pasirašius žurnale ir
nurodžius buvimo laiką;
4.12. neleidžia į savivaldybės administracinį pastatą ir garažus pašalinių asmenų;
4.13. apeina teritoriją ir įsitikina, ar visur užrakintos išėjimo iš pastato ir garažų durys;
4.14. patikrina ir išsiaiškina priežastį įsijungus saugomų patalpų signalizacijos sirenai arba
išgirdus kokį neįprastą garsą ir, esant būtinumui, apie tai praneša policijai bei Ūkio skyriaus
vedėjui;
4.15. atvyksta kuo skubiau prie patalpų, įsijungus saugojimo vietoje gaisro perspėjimo
signalizacijos sirenai, ir patikrina, ar nėra gaisro židinio, degėsių kvapo, esant reikalui, iškviečia
ugniagesius bei praneša Ūkio skyriaus vedėjui;
4.16. vykdo ginkluoto užpuolimo atveju savo ir saugomo turto apsaugą;
4.17. sargui nesant darbe dėl pateisinamų priežasčių, jo pareigas atlieka kitas darbuotojas,
paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta darbuotojų pavadavimo tvarka;
4.18. atsako už vertybių, patalpų bei teritorijos apsaugą, darbuotojų saugos ir sveikatos
instrukcijų reikalavimų laikymąsi, darbo drausmės pažeidimus, žalą, padarytą dėl savo kaltės ar
neatsargumo;
4.19. už savo pareigų vykdymą atsiskaito Ūkio skyriaus vedėjui.
Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
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