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ŪKIO SKYRIAUS KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Kiemsargis yra kvalifikuotas darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama C lygiui.
2. Pareigybės lygis – C.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
3.2. išmanyti kiemo teritorijos valymo darbo priemonių paskirtį, jų naudojimo galimybes;
3.3. žinoti aplinkos priežiūros mechanizmų paskirtį ir turėti darbo patirties ir įgūdžių dirbti
su lauko priežiūros mechanizmais bei gebėti, esant reikalui, atlikti smulkių gedimų remontą;
3.4. žinoti barstomųjų medžiagų sandėliavimo reikalavimus, medžiagų mišinių paruošimo
proporcijas bei naudojimo būdus;
3.5. žinoti darbo su elektros prietaisais darbo saugos reikalavimus;
3.6. būti pareigingas, sąžiningas, gebėti bendrauti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko savivaldybės administracijos pastatui priskirtą teritoriją, šaligatvius, gėlynus ir
važiuojamosios juostos dalį (pagal pastato teritorijos plane nurodytas valymo vietas, pasirašytinai
supažindinus darbuotoją);
4.2. nupjauna vejų žolę, surenka ir sukrauna šiukšles, rūšiuoja žalios masės atliekas ir deda į
specialiai tam paruoštas vietas (ne į buitinių atliekų konteinerius);
4.3. sugrėbia ir sušluoja medžių lapus;
4.4. nuvalo sniegą ir ledą tvarkomos teritorijos dalyje, ypač nuo laiptų, ant jų pastato
įspėjamuosius ženklus „Atsargiai slidu“, pabarsto smėliu šaligatvius, įvažiavimus į pastatui priskirtą
teritoriją;
4.5. rūpinasi, kad kiemo teritorijoje būtų šiukšliadėžės, smėlio dėžės, prižiūri ir tvarko
teritoriją apie jas;
4.6. saugo ir tausoja įstaigos turtą, už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ir neatsargumo,
atsako teisės aktų nustatyta tvarka;
4.7. atlieka nenuolatinio pobūdžio papildomas funkcijas, susijusias su kiemsargio darbu,
atsižvelgiant į situaciją, vykstančius renginius, oro sąlygas;
4.8. informuoja Ūkio skyriaus vedėją apie pastebėtus įrenginių gedimus ar kitus pažeidimus,
trukdančius atlikti nurodytas funkcijas ar keliančius grėsmę žmonėms (atsiradusias įgriuvas,
nutrauktus elektros laidus, neuždengtus šulinius ir pan.);
4.9. atlieka kito Ūkio skyriaus kiemsargio funkcijas, jam nesant darbe;
4.10. už savo pareigų vykdymą atsiskaito Ūkio skyriaus vedėjui.
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