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JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA 

 

 

SARGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I. PAREIGYBĖ 

 

   1. Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos (toliau tekste – gimnazija) 

sargas yra priskiriamas darbininkų grupei.  

2. Pareigybės lygis: skalbėjas priskiriamas D lygio pareigybei.  

3. Pareigybės paskirtis: saugoti gimnazijos materialines vertybes, turtą, prižiūrėti tvarką 

patalpose ir teritorijoje, stebėti vaizdo stebėjimo kameras. 

4. Pavaldumas: skalbėjas direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

  5. Sargo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.  

6. Sargas turi žinoti, išmanyti: 

6.1. gimnazijos teritorijos, patalpų išplanavimą; 

6.2. statinių, įrengimų bei komunikacijos išdėstymo planą; 

6.3. gimnazijos evakuacijos planus; 

6.4. avarinių ir pagalbos tarnybų bei gimnazijos administracijos telefonų numerius; 

6.5. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos bei 

higienos reikalavimus. 

 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

              7. Sargo funkcijos:  

7.1. saugo gimnazijos materialines vertybes, turtą;  

7.2. darbo metu gimnazijos pagrindines duris laiko užrakintas; 

7.3. neleidžia be administracijos leidimo, atostogų, poilsio ir švenčių dienomis vykdyti 

renginius ar kitus susitikimus; 

7.4. stebi vaizdo stebėjimo kameras. Pastebėję gimnazijos turto gadinimo/vagystės atvejus, 

nedelsiant informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams;  

7.5. periodiškai apeina patalpas ir teritoriją, patikrinant ar neteka vanduo, ar nėra paliktų 

atvirų langų, ar neįjungtas apšvietimas patalpose. Rastus pažeidimus pašalina savo kompetencijų 

lygmenyje arba informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams; 

7.6. neleidžia teritorijoje važinėti automobiliais. Esant šiems atvejams, užrašo transporto 

priemonių numerius ir apie pažeidimus informuoja policijos pareigūnus; 

7.7. neleidžia į gimnaziją pašalinių asmenų; 

7.8. pastebėję teritorijoje smurto atvejus, nedelsiant reaguoja atsižvelgiant į situacijos 

aplinkybes ir sudėtingumą: arba pats sustabdo smurtaujančių veiksmus, arba informuoja policijos 

pareigūnus.  
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IV. ATSAKOMYBĖ 

 

              8. Sargas atsako už: 

 8.1. kokybišką ir savalaikį šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;   

              8.2. gimnazijos pastatų ir juose esančio materialiojo turto apsaugą; 

 8.3. teisingą darbo laiko naudojimą; 

 8.4. darbo drausmės pažeidimu; 

 8.5. operatyvų reagavimą į smurtą ir patyčias; 

 8.6. žalą, padarytą gimnazijai dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

 8.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, higienos 

reikalavimų vykdymą; 

 9. Sargui griežtai draudžiama savo darbo metu miegoti, savavališkai pasišalinti iš darbo, 

būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichotropinių medžiagų. 

              10. Už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą sargas atsako gimnazijos Darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 11. Sargas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 

Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 

 

___________________________ 

 

 

              


