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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“ 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 
1. Pareigybės pavadinimas: kiemsargis. 
2. Pareigybės grupė: Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ kiemsargis priskiriamas biudžetinių 

įstaigų darbuotojų, atliekančių paprastas ir pasikartojančias užduotis, kurioms atlikti nebūtina profesinė 
kvalifikacija ir (ar) darbo patirtis grupei. 

3. Pareigybės lygis: kiemsargis priskiriamas D lygio pareigybei. 
4. Pareigybės pavaldumas: kiemsargis tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

5. Kiemsargio pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

6. Kiemsargis turi žinoti ir išmanyti:  

6.1. pavestos prižiūrėti teritorijos ribas;  

6.2. prižiūrimai teritorijai keliamus sanitarinius reikalavimus;  

6.3. valstybinės vėliavos iškėlimo datas;  

6.4. buitinių atliekų tvarkymo pagrindus;  

6.5. šiukšlių išvežimo grafiką;  

6.6. nustatytą pranešimų apie lopšelyje-darželyje įvykusį įvykį tvarką;  

6.7. lopšelio-darželio organizacinę struktūrą;  

6.8. darbo tvarkos taisykles;  

6.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimus.  

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Kiemsargio funkcijos:  

7.1. pradedant darbą, apeiti lopšelio-darželio teritoriją ir įsitikinti, ar visi šuliniai dengti 

dangčiais, ar nėra nutrauktų oro elektros linijų laidų;  

7.2. palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą lopšelio-darželio teritorijoje;  

7.3. nustatytu laiku tvarkyti pavestą teritoriją, stebėti jos būklę, nedelsiant šalinti teritorijoje 

atsiradusias šiukšles, pavojingus daiktus (stiklo duženas, vielas, sausas šakas ir kt.);  

7.4. kiekvienų metų rudenį nukritusius medžių lapus, medžių ir krūmų šakas sugrėbti į krūvas ir 

pasirūpinti, kad jos būtų pašalintos iš lopšelio-darželio teritorijos;  

7.5. žiemos metu nukasti sniegą ir šalinti ledą iš lopšelio-darželio teritorijos, nuo privažiavimo 

kelių, šaligatvių, prie atliekų surinkimo konteinerių, pabarstyti šaligatvius smėliu, pasirūpinti, kad 

nedelsiant būtų nudaužomi nuo stogų pastebėti kabantys ledo varvekliai;  

7.6. pasirūpinti, kad šiukšlės ir kitos atliekos būtų kraunamos tik į tam tikslui skirtus 

konteinerius, nurodyti ūkio dalies vedėjui tvarkos pažeidėjus;  

7.7. prižiūrėti želdinius ir gėlynus, genbėti krūmus, pjauti žolę;  
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7.8. pranešti lopšelio-darželio ūkio dalies vedėjui apie teritorijoje pastebėtus senyvus medžius, 

įlūžusias šakas, kurios gali kelti pavojų aplinkiniams;  

7.9. pranešti ūkio dalies vedėjui apie pastebėtus lopšelio-darželio teritorijoje ar netoliese esančius 

valkataujančius ir benamius gyvūnus;  

7.10. pranešti lopšelio-darželio ūkio dalies vedėjui apie lopšelio-darželio teritorijoje pastebėtus 

įtartinus daiktus, medžiagas, galinčias sprogti ar kitaip pakenkti sveikatai;  

7.11. pranešti lopšelio-darželio ūkio dalies vedėjui apie lopšelyje-darželyje atsiradusius kenkėjus 

ir imtis priemonių kenkėjams pašalinti;  

7.12. nacionalinių švenčių dienomis nustatytu laiku išketi valstybinę vėliavą ir nustatytu laiku ją 

nuimti; 

7.13. dirbti su tvarkingais darbo įrankiais, inventoriumi ir laikytis visų darbo saugumo 

reikalavimų, neliesti atvirų laidų ir sugedusių įrenginių, pastebėjus gedimus pranešti ūkio dalies 

vedėjui;  

7.14. atblokuoti ir užblokuoti lopšelio-darželio patalpas, naudojantis darbuotojui priskirtu 

apsaugos kodu; 

7.15. laikytis asmeninės darbo higienos, pagal grafiką kiekvienais metais tikrintis sveikatą;  

7.16. susirgus apie neatvykimą į darbą iš anksto informuoti ūkio dalies vedėją arba lopšelio-

darželio direktorių; 

7.17. pastebėjus ar įtarus smurtą, prievartos, seksualinio išnaudojimo apraiškas, vadovautis 

įstaigos direktoriaus patvirtintu „Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“; 

7.18. atlikti kitus reikalingus ūkio darbus ir vykdyti ūkio dalies vedėjo nurodymus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

8. Kiemsargis atsako už: 

8.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme bei lopšelio-darželio nuostatuose, atlikimą; 

8.2. Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų 

norminių dokumentų, reglamentuojančių lopšelio-darželio veiklos organizavimą, darželio direktoriaus 

įsakymų vykdymą; 

8.3. savo darbo kokybę ir pavestų užduočių atlikimą laiku; 

8.4. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi, higienos 

reikalavimų vykdymą; 

8.5. darbo tvarkos taisyklių laikymąsi. 

9. Kiemsargis už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka.  

10. Kiemsargis už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 

Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius.  
_____________________ 

 

Susipažinau:  
 

_________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

______________  
(parašas)  

 

______________  
(data) 

Susipažinau:  
 

____________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

______________  
(parašas)  

 

______________  
(data) 

Susipažinau:  
 

____________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

______________  
(parašas)  

 

______________  
(data) 

 


