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Suur,rr7 LENGvosIos ATLETIKoS IR SvEIKATINGUMo cENTRo
KIEMSARGIO PAREIGYBE S APRASYMAS

I. PAREIGYBE

1. Kiemsargio pareigybe yra priskiriama darbininkq pareigybiq grupei.

2. Pareigybes lygis - D.
3. Siauliq lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro kiemsargio pareigybe reikalinga palaikyti 5var4

ir tvark4 tvarkomoj e teritorij oj e.

4. Sias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui iikiui ir
atskaitingas sporto centro direktoriui.

II. SPECIALCS REIKALAVIMAI 5TA.S PERUGAS EINAN.IAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:

5.1 . Buti ne jaunesnis kaip 1 8 metr-1 amZiaus'

5.2. I5manyti teritorijos valym4 ivairiq metq ir paros laiku.

5.3. ISmanyti barstomqjq medZiagq sandeliavim4 keleto medZiagq miSiniq proporcijas.

5.4. Ztnoti darbo priemoniq paskirtj ir i5manytijq naLrdoj irno galimybes ir blrdus.
-- -- x. - - . -,_:.^--::^ ^ :- L;^:^-^^ ,,id^,t- hr^fv^.
5.5.Zinoti ruugoi ir sveikatos darbe bei prieigaisrines saugos, sanitarijos ir higienos, vidaus tvarkos

taisykl iq reikalavimus.
5.6. B[ti pareigingam, mandagiam ir paslaugiam, gebeti bendrauti'

lll. SIAS PAREIGAS EINAN.IO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Sias pareigas einantis darbuotojas rykdo Sias funkciias:

6.1. Tvarko kiemo teritorij4, stadiono takq teritorij4, Saligatvius ir vaZiuojamosios juostos dali.

6.2. pjauna vej4, surenka ir'sukrauna 5iukSles, ruden j nugrebsto ir sLr5luoja medZiq lapus teritorijoje ir

stadiono takuose.
6.3. Ziem4nuvalo s1ieg4 ir led4 pabarsto smeliu Saligatvius, ivaZiavimus i kiemo teritorij4'

6.4. RDpinasi, kad kiemo teritorijoje butq Siuk5liq konteineriai, smelio deZes ir kt.

6.S. Vykdo saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrines saugos reikalavimus atitinkandius sporto centro

tikslus ir funkcijas.

IV. ATSAKOMYBB

7. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

i .1. tJLtai, kad pavestos uZduotys bhtq ivykdytos laikLr ir kokybiSkai;

i .2. tJL saugos ir sveikatos darbe, prie5gaisrines saugos reikalavimq vykdym4;

7 .3.IJLLalqpadarTt4 sporto centrui del savo kaltes ar neatsargumo;
j.4.rJLsporto 

""nl.o 
direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo fkiui nurodymq vykdym4;

'/.5.tJi.tinkam4 ir tikslq pareigybes apra5yme nustatytq funkciiq vykdym4.

SusipaZinau
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