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KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

1. Kiemsargis – darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ teritorijos – želdynų, 

takelių, žaidimų aikštelių – priežiūrai vykdyti. 

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

ūkvedžiui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Kiemsargio pareigoms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

Kiemsargiu gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, pasitikrinęs sveikatą, išklausęs įvadinį 

darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktažus, higienos įgūdžių, 

pirmosios pagalbos kursą, susipažinęs su elektros saugos reikalavimais. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Valyti ir tvarkyti lopšelio-darželio teritoriją ir 2 metrus už jos. 

7. Šaltuoju metų laiku valyti sniegą, ledą, barstyti šaligatvius, kad nebūtų slidu, prakirsti, 

jei reikia, latakus vandeniui nutekėti, nulaužyti varveklius. 

8. Pjauti žolę visoje lopšelio-darželio teritorijoje, prižiūrėti gėlynus, sukasti smėlį smėlio 

dėžėse. 

9. Kiekvieną rytą kruopščiai apžiūrėti teritoriją, kad neliktų vaikams pavojingų daiktų: 

stiklo duženų, vielų, sausų šakų ir kt., atidaryti smėliadėžes. 

10. Stebėti, kad teritorijoje nebūtų palikti atviri liukai, santechniniai šuliniai. 

11. Apžiūrėti lauko žaidimų įrenginius, apie pastebėtus trūkumus pranešti ūkvedžiui. 

12. Prireikus iškviesti avarinę tarnybą, mokėti naudotis gesintuvu. 

13. Dirbti tik su tvarkingais darbo įrankiais, inventoriumi ir laikytis visų darbo saugumo ir 

elektrosaugos reikalavimų, neliesti atvirų elektros laidų ir sugedusių įrenginių, pastebėjus apie 

gedimus, pranešti ūkvedžiui. 

14. Laikytis asmeninės darbo higienos, pagal grafiką tikrintis sveikatą. 

15. Dalyvauti bendrose bendruomenės narių talkose. 

16. Pastebėjus pranešti lopšelio-darželio administracijai ar policijai apie asmenis, 

mėginančius ar padariusius nusikaltimą lopšelio-darželio teritorijoje. 

17. Baigus darbą, šiukšles sudėti į dėžes ir į tam tikslui skirtas vietas, apžiūrėti priskirtą 

teritoriją, ar nepalikta įrankių, patikrinti, ar neliko gaisrą galinčių sukelti medžiagų, sudėti įrankius, 

darbo rūbus ir apsaugines priemones į tam skirtą vietą. 

18. Esant reikalui, direktoriaus pavedimu, darbuotojui sutikus, atlikti darbus nenumatytus 

sutartyje, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui. 

 

 



 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

19. Už darbuotojo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą 

darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

20. Kiemsargis pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu jokios 

komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 

supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant lopšelyje-darželyje. 

______________________________________________ 

 

 

Susipažinau 

___________ 
(Parašas) 

__________________ 
(Vardas ir pavardė) 

___________ 
(Data) 

 

 


