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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO SARGO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 1. Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro (toliau – Jaunimo centro) sargas yra 

priskiriamas darbininkų grupei. 

 2. Pareigybės lygis – D. 

 3. Pareigybės paskirtis – saugoti Jaunimo centro  materialines vertybes, turtą pastato 

patalpas ir teritoriją. 

 4. Pareigybės pavaldumas –sargas pavaldus Jaunimo centro ūkvedžiui. 

       

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Administracinės 

teisės pažeidimų kodekso straipsniais, tiesiogiai susijusiais su atliekamu darbu; 

5.2. žinoti įstaigos darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės saugos taisykles, 

elektrosaugos reikalavimus;   

5.3. turi būti susipažinęs su patalpų planais, žinoti išėjimus iš pastatų, patalpose laikomų 

materialinių vertybių rūšimis, jų laikymo vietomis; 

5.4. žinoti priešgaisrinių priemonių išdėstymo vietas, bei mokėti jas praktiškai naudoti; 

5.5. turi būti susipažinęs su inžinierinėmis komunikacijomis ir jų išjungimo (uždarymo) 

vietomis;  

5.6. turi žinoti pagalbos tarnybų telefonų numerius bei iškvietimo tvarką. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. prieš darbo pradžią ir pabaigą apžiūri lauko įrenginių bei durų tvarkingumą, patikrina ar 

uždaryti langai ir lauko durys, ar nėra įsilaužimo žymių, ar patalpose nėra pašalinių žmonių, ar 

nepalikta neišjungta šviesa; 

6.2. įjungia ir išjungia apšvietimą, atrakina ir užrakina lauko duris prieš darbo pradžią ir 

pabaigą; 

6.3. darbo metu nuolat tikrina patalpas; 

6.4. darbo metu išgirdus dūžtant stiklus, laužiamų durų ar užraktų garsus, pastebėjus 

patalpose pašalinius žmones, įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant iškviečia pagalbos 

tarnybas, informuoja ūkvedį ir direktorių; 

6.5. pastebėjęs vandentiekio, šildymo sistemos ar elektros  energijos gedimus skubiai 

praneša ūkvedžiui ir direktoriui; 
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6.6. kilus gaisrui, nedelsiant praneša pagalbos tarnybai, įstaigos ūkvedžiui ir direktoriui. Kol 

atvyks ugniagesiai, gaisrą gesina turimomis priemonėmis; 

6.7. nepatiki savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir neatlieka darbų, nesusijusių su darbo 

užduoties vykdymu; 

6.7. vykdo ir kitas direktoriaus nurodytas funkcijas, kurios susietos su pareigybe. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Sargas atsako už:  

7.1. materialinių vertybių, patalpų bei teritorijos saugą savo budėjimo metu;  

7.2. taupų elektros energijos naudojimą; 

7.3. pasišalinimą iš darbo vietos savo budėjimo metu (nesuderinus su ūkvedžiu);  

7.4. savalaikį avarinių ir pagalbos tarnybų bei tiesioginio vadovo informavimą įvykus 

nenumatytam įvykiui; 

7.5. už šio pareigybės aprašymo funkcijų savalaikį ir kokybišką vykdymą. 

8. Už savo pareigų netinkamą vykdymą Jaunimo centro sargas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

____________________ 


