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PATVIRTINTA 

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d.  

įsakymu Nr. V-58 

 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Kiemsargis yra nekvalifikuotas darbuotojas (kodas – 961303).  

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – palaikyti švarą ir tvarką lopšelio-darželio teritorijoje, prižiūrėti 

lauko žaidimo aikštelių ir kiemo įrenginius, augmeniją. 

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio ūkvedžiui, skyriuose – 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

5. Kiemsargį priima į darbą ir iš jo atleidžia, skiria darbo užmokestį lopšelio-darželio 

direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo užmokestis nustatomas 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

6. Kiemsargio pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

7. Kiemsargis turi būti susipažinęs ir žinoti: 

7.1. higienos normas, kurios nustato pagrindinius reikalavimus lopšelio-darželio teritorijos 

priežiūrai;  

7.2. darbo įrankių, pagalbinių priemonių naudojimo ir priežiūros taisykles; 

7.3. buitinių atliekų tvarkymo taisykles. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Tvarkyti lopšelio-darželio kiemo teritoriją, šaligatvius ir važiuojamosios juostos dalį.  

9. Pagal poreikį nupjauti žolę.  

10. Rudenį ir pavasarį nugrėbti ar sušluoti medžių lapus. 

11. Prižiūrėti lopšelio-darželio želdinius ir gėlynus, karpyti dekoratyvinius krūmus, sukasti 

vaikų smėlio dėžes;  

12. Kasdien patikrinti, ar nėra kieme atvirų elektros laidų, atvirų santechninių šulinių. Radus 

pažeidimus, apie juos pranešti tiesioginiam vadovui;   

13. Saugoti ir prižiūrėti lauko inventorių, teritoriją, žaidimų aikšteles bei informuoti 

tiesioginį vadovą apie sulūžusį inventorių. 

14. Išvalyti šiukšliadėžės kiemo teritorijoje. 

15. Žiemos metu: 

15.1. laiku nukasti sniegą, pašalinti ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, laiptų, privažiavimo 

prie lopšelio-darželio, buitinių atliekų konteinerio; 

15.2. laiku šaligatvius, takus ir kelius barstyti smėlio ir druskos mišiniu; 

15.3. laiku ir saugiai nuo stogų nudaužyti kabančius varveklius. 

16.  Valant šaligatvius bei važiuojamosios juostos dalį, dėvėti įspėjamąją liemenę. 

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

reikalavimų;  

18. Saugoti jam išduotus įrankius, darbo priemones.  
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19. Pastebėjus lopšelio-darželio teritorijoje ar fasade gedimus, išdužusius stiklus, sugedusias 

spynas, sulaužytus suolus, sugadintas takų dangas ar kt., informuoti tiesioginį vadovą. 

20. Vykdyti kitus teisėtus tiesioginio vadovo pavedimus.   

 

IV SKYRIUS 

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

21. Kiemsargis turi teisę: 

21.1. dirbti savitarpio pagarba grįstoje ir psichologiškai saugioje aplinkoje; 

21.2. gauti reikalingą informaciją apie lopšelio-darželio veiklą ir teikti siūlymus dėl veiklos 

tobulinimo; 

21.3. tobulinti asmenines kompetencijas. 

22. Kiemsargis atsako už:  

22.1. kokybišką ir savalaikį savo funkcijų vykdymą,  

22.2. konfidencialumo principo laikymąsi; 

22.3. emociškai saugios aplinkos puoselėjimą, pageidaujamo elgesio modeliavimą, 

reagavimą į smurtinį elgesį, patyčias. 

23. Už darbo drausmės pažeidimus, pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako 

darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

______________________________________________________________________ 

(vardas ir pavardė, parašas, data) 

 


