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ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLA 

 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kiemsargis yra priskiriamas 5 grupės pareigybei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti švarą ir tvarką mokyklos aplinkoje. 

4. Pareigybės pavaldumas – kiemsargis pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

II SKYRIUS 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. kiemsargiu dirbti priimamas asmuo, turintis supratimą apie teritorijos tvarkymą ir fiziškai 

gebantis tai atlikti, turintis medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą; 

5.2. žinoti kiemo teritorijos tvarkymo reikalavimus įvairiu metų laiku; 

5.3. barstomųjų medžiagų sandėliavimą, medžiagų mišinių proporcijas; 

5.4. mokėti naudotis mechanizuotais, elektriniais ir rankiniais valymo instrumentais; 

5.5. išmanyti elektrosaugos pagrindus, gerbūvio priežiūros mechanizmų sandarą; 

5.6. laikytis saugos darbe, priešgaisrinės saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių, mokyklos 

nuostatų reikalavimų. 

 

III SKYRIUS 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

6. šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. užtikrina ir palaiko sanitarines, higienines ir estetines mokyklos darbo normas; 

6.2. kasdien išvalo kiemo teritoriją, šaligatvį ir važiuojamosios juostos , esančios ties mokykla, 

dalį; 

6.3. kasdien nušluoja arba nuvalo takelius ir kiemą, laiptus, lauko laiptų aikšteles, išvalo 

groteles prie į ėjimo ir surenka iš jos šiukšles; 

6.4. pagal poreikį (pavasarį ir vasarą) palaisto ir sutvarko gėlynus; 

6.5. pagal poreikį (gegužės–rugpjūčio mėn.) nukarpo ir išravi gyvatvorę; 

6.6. surenka ir sukrauna šiukšles tam skirtose vietose; 

6.7. rudenį sugrėbia ir sušluoja medžių lapus ir spyglius; 



6.8. žiemą nuvalo sniegą ir ledą, pabarsto smėliu šaligatvius, įvažiavimus į kiemo teritoriją, 

stebi oro permainas ir, esant pavojingai kelio dangai, užtikrina saugų patekimą į Muzikos mokyklą; 

6.9. pagal poreikį, laikantis Lietuvos higienos norma hn 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo 

programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 43 punkto, (gegužės–rugsėjo mėn.) 

nušienauja vejas; 

6.10. užtikrina švarą ir tvarką darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelėje (valo purvą, sniegą, 

ledą barsto smėliu); 

6.11. rūpinasi, kad kieme būtų šiukšliadėžės, smėlio dėžės; 

6.12. atsako už teisingą ir savalaikį vėliavų pakėlimą ir nuleidimą; 

6.13. vykdo saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus, laikosi vidaus darbo tvarkos 

taisyklių ir mokyklos nuostatų; 

6.14. dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką;  

6.15. vykdo kitus Muzikos mokyklos vadovo pavedimus susijusius su ūkine–technine veikla 

mokykloje. 

 

IV SKYRIUS 

 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

7.1. už nepriekaištingą švarą ir tvarką mokyklos teritorijoje, gyvatvorės, krūmų, gėlynų ir kitų 

medžių bei vejos priežiūrą; 

7.2. už kokybišką ir savalaikį takelių ir laiptų barstymą smėliu esant sniegui ir ledui; 

7.3. už saugų informacinių ir techninių priemonių eksploatavimą; 

7.4. už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų, vidaus darbo tvarkos 

taisyklių ir mokyklos nuostatų laikymąsi . 

 

_______________________ 

 


