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I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

Pareigybės pavadinimas – kiemsargis. 

Pareigybės grupė – darbuotojas. 

 Pareigybės lygis – D, kuriam netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

Pareigybės paskirtis – valyti ir tvarkyti įstaigos teritoriją ir 2 metrus už įstaigos ribų. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Darbuotojui, einančiam šias pareigas netaikomi išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos reikalavimai. 

 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1.   Kiemsargis privalo: 

1.1.  valyti ir tvarkyti Lopšelio-darželio teritoriją ir 2 metrus už jos; 

1.2. šaltuoju metų laiku valyti sniegą, ledą, barstyti šaligatvius, kad nebūtų sklidu, 

prakirsti, jei reikia, latakus vandeniui nutekėti, nulaužyti varveklius; 

1.3. šiltuoju metų laiku pasirūpinti gėlių daigų priauginimu, gėlynų apsodinimu, 

laistymu, nuolatine priežiūra; 

1.4.  prižiūrėti aptvarus, gazonus; 

1.5.  pjauti žolę visoje Lopšelio-darželio teritorijoje, nugrėbti lapus ir pašalinti juos iš 

teritorijos; 

1.6. kiekvieną rytą kruopščiai apžiūrėti Lopšelio-darželio teritoriją, kad neliktų 

vaikams pavojingų daiktų: stiklo duženų, vielų, sausų šakų ir kt.; 

1.7.  stebėti, kad teritorijoje nebūtų palikti atviri liukai, santechniniai šuliniai; 

1.8.  apžiūrėti lauko žaidimų įrenginius, apie pastebėtus trūkumus pranešti direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams; 

1.9.  prireikus iškviesti avarinę tarnybą, mokėti naudotis gesintuvu; 

1.10. dirbti tik su tvarkingais instrumentais, inventoriumi ir laikytis visų darbo 

saugumo ir elektrosaugos reikalavimų; 



1.11.  neliesti atvirų elektros laidų ir sugedusių įrenginių, pasirūpinti, kad tai būtų tuoj 

sutvarkyta; 

1.12.  tvarkyti šiukšlių dėžę; 

1.13.  pastebėjus pranešti Lopšelio-darželio administracijai ar policijai apie asmenis 

mėginančius padaryti ar padariusius nusikaltimą Lopšelio-darželio teritorijoje; 

1.14. esant reikalui, darbdavio pavedimu, darbuotojui sutikus, atlieka darbus 

nenumatytus sutartyje, neprieštaraujant LR Darbo kodeksui; 

1.15.  negalėdamas atvykti į darbą, apie tai pranešti Lopšelio-darželio direktoriui arba 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams; 

1.16.  pasirūpinti augalų sėklomis, sodinukais; 

1.17.  pjauti ir genėti gyvatvorę; 

1.18.  pasirūpinti trąšomis ir tręšti augalus; 

1.19.  paruošti augalus žiemos sezonui, rudenį sunešti sodinukus į rūsį; 

1.20. atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos lopšelyje-darželyje 

puoselėjimą, reaguoja į smurtą ir patyčias pagal lopšelyje-darželyje nustatytą tvarką. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

2. Kiemsargis atsako: 

2.1. už savo pareigybės nuostatų vykdymą ir Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių 

laikymąsi; 

2.2. už jam paskirtos teritorijos švarą ir tvarką; 

2.3. už jam patikėto inventoriaus saugumą. 

3. Lopšelio-darželio kiemsargis, kuris nevykdo savo pareigų, fiziškai, psichiškai ar 

moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Lopšelio-darželio kiemsargiui, pažeidus darbo drausmę, Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

________________ 

 

 

 
 


