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ŠIAULIŲ DAINŲ MUZIKOS MOKYKLOS 

SARGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) sargo pareigybės aprašymas 

reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, funkcijas, atsakomybę. 

2. Pareigybės grupė – nekvalifikuotas specialistas. 

3. Pareigybės lygis – D. 
 

II SKYRIUS 

SPECIALIŪS REIKALAVIMAI MOKYKLOS SARGUI 
 

4. Sargas yra Šiaulių Dainų muzikos mokyklos (toliau – mokyklos) darbuotojas, saugantis 

mokyklos pastatą, patalpas ir teritoriją. 

5. Sargą į darbą priima ir atleidžia mokyklos direktorius LR įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Sargas tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

7. Sargo pareigas gali eiti asmuo, susipažinęs su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo 

pareigybės aprašymu, saugos ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, išklausęs 

įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 

8. Sargas privalo žinoti: 
8.1. Saugomų pastatų ribas, įrengimų išdėstymą, patalpų išdėstymą pastatuose bei jų paskirtį, 

įėjimus į pastatus ir išėjimo iš jų vietas. 
8.2. Patalpose laikomų materialinių vertybių rūšis, jų laikymo vietas, pavojingumo gaisro 

ar sprogimo atžvilgiu laipsnį. 
8.3. Patalpų inžinerines komunikacijas, jų išjungimo (uždarymo) vietas. 

8.4. Priešgaisrinės saugos stendų, gesintuvų išdėstymo vietas. 

8.5. Nustatytą įėjimo į patalpas tvarką. 

9. Sargas dirba pagal ūkio dalies vedėjo sudarytą ir direktoriaus patvirtintą darbo grafiką. 
 

III SKYRIUS 

SARGO FUNKCIJOS 
 

10. Laikytis nustatyto darbo grafiko. Norint jį keisti – privalo suderinti su ūkio dalies 

vedėju. 

11. Vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrinės saugos, vidaus darbo 

tvarkos taisyklių ir pareigybės aprašymo reikalavimus. 

12. Saugoti mokyklos patalpas ir teritoriją. 

13. Perimant budėjimą patikrinti: 

13.1. ar patalpose išjungta elektra; 

13.2. ar patalpose užsukti vandens čiaupai; 

13.3. ar yra visų patalpų raktai; 

13.4. ar nėra pasilikusių pašalinių asmenų; 

13.5. ar uždaryti visi langai, užrakintos durys. 

13.6. perėmęs budėjimą, pasirašo „Budėjimų registracijos“ žurnale. 

14. Pastato vidų apeiti kas valandą I ir II aukšto koridoriais. 

15. Du kartus per pamainą patikrinti patalpas, kuriose yra plautuvės (ar neteka iš čiaupų 

vanduo). 

16. Apeiti pastatą iš išorės: 

16.1. darbo dienomis – perėmus budėjimą; 
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16.2. savaitgaliais ir švenčių dienomis – 2 kartus per budėjimo laiką šviesiu paros metu. 

17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka prie mokyklos pastato iškelti ir 

nukabinti valstybinę vėliavą. 

18. Be administracijos leidimo neįleisti į patalpas pašalinių asmenų. 

19. Pastebėjus pašalinius asmenis laužančius teritorijoje priemones ar kitaip kenkiančius 

mokyklos aplinkai bei pastatui – kviesti policiją. 

20. Prireikus iškviesti avarines, specialiąsias tarnybas telefonais: 01, 02, 03 arba bendruoju 

pagalbos telefonu: 112. 

21. Taupiai vartoti elektros energiją. 

22. Dalyvauti įstaigos bendruomenės organizuojamose talkose, susirinkimuose, akcijose. 

23. Vykdyti kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus. 

24. Vykdo mokyklos direktoriaus nustatytus metinius uždavinius. 
 

IV SKYRIUS 

TEISĖS 
 

25. Gauti pareiginę algą įstatymų nustatyta tvarka. 

26. Gauti teisės aktuose nustatytas socialines ir kitas garantijas. 

27. Būti profesinių sąjungų, organizacijų, susivienijimų nariu. 

28. Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje. 

29. Turėti saugias darbo sąlygas. 

30. Atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jeigu tai prieštarauja įstatymams, atsisakymo 

motyvus pateikti raštu. 
 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

31. Sargas atsako už: 

31.1. administracijos įsakymų vykdymą; 

31.2. mokyklos pastato, patalpų, teritorijos saugą savo budėjimo metu; 

31.3. pasišalinimą iš darbo vietos savo budėjimo metu (nesuderinus su padalinio vadovu); 

31.4. mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, su kuriais supažindinamas 

pasirašant, reikalavimų vykdymą; 

31.5. vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 

31.6. darbo drausmės pažeidimus. 

32. Už šio pareigybės aprašymo reikalavimų ir kitų norminių aktų pažeidimus, dėl kurių 

įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbuotojui, kuris savo veiksmu arba neveiksmu pažeidė 

minėtus dokumentus arba žinodamas, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, dirbo tokiomis 

sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta drausminė, materialinė, administracinė ir 

baudžiamoji atsakomybė. 

_____________________________ 
 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 
 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

________________________________________________________ 
                                         (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 


