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PATVIRTINTA 

Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d.  

įsakymu Nr. V-58 

 

SARGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Sargas yra nekvalifikuotas darbuotojas (kodas – 962916).   

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti lopšelio-darželio aplinkos, pastatų, patalpų ir esančių 

materialinių vertybių apsaugą. 

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

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

5. Sargą 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. Sargo pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

7. Sargas turi būti susipažinęs ir žinoti: 

7.1. patalpų evakuacijos planus;  

7.2. patalpų inventoriaus, materialinių vertybių išdėstymo tvarką bei vietas, jų apšvietimą ir 

apsaugą; 

7.3. veiksmus užpuolimo atveju; 

7.4. pagalbos tarnybų numerius; 

7.5. saugomo objekto ribas. 

8. Sargas turi būti pareigingas, sąžiningas, gebėti bendrauti. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui ir neatlikti darbų, nesusijusių su darbo 

užduoties vykdymu. 

10. Prieš darbo pradžią apžiūrėti patalpas ir saugomą teritoriją, patikrinti, ar visi langai 

uždaryti, užrakintos durys.  

11. Patikrinti, ar nėra elektrosaugos pažeidimų, ar nepalikta įjungta šviesa, atsuktas vandens 

čiaupas. Radus pažeidimų pranešti tiesioginiam vadovui. 

12. Darbo metu stebėti kameromis stebimo objekto ir teritorijos vaizdą kompiuterio ekrane 

(Žibartonių skyriuje).  

13.  Baigus darbą apžiūrėti saugomą teritoriją. 

14. Neįleisti pašalinių žmonių į teritoriją ir patalpas.  

15. Įsijungus gaisro perspėjimo signalizacijos sirenai, patikrinti, ar nėra gaisro židinio, 

degėsių kvapo, esant reikalui, iškviesti ugniagesius bei pranešti tiesioginiam vadovui. 

16. Lauko duris laikyti užrakintas.  

17. Pranešti tiesioginiam vadovui apie lopšelio-darželio teritorijoje pastebėtus įtartinus 

asmenis, grėsmę žmonių ar turto saugumui galinčius sukelti daiktus ar medžiagas, pastebėtas 

sugedusias elektros, priešgaisrinės saugos, apšvietimo sistemas, sugadintą turtą ar sugedusius 
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elektros prietaisus, iškilusią grėsmę patalpoms dėl gaisro, pastebėtą turto dingimą, sumažėjimą ar 

sugadinimą. 

18. Imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, galinčias 

sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus, gedimus, prieš tai informavus 

tiesioginį vadovą. 

19. Valstybinių švenčių dienomis iškelti ir nuimti valstybinę vėliavą. 

20. Vykdyti kitus teisėtus tiesioginio vadovo pavedimus. 

21. Sargui draudžiama:  

21.1. miegoti darbo metu; 

21.2. palikti savo darbo vietą;  

21.3. dirbti darbus, nesusijusius su pareigomis, be tiesioginio vadovo leidimo;  

21.4. atsivesti pašalinius asmenis; 

21.5. lopšelio-darželio teritorijoje rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, naudoti narkotines ir 

toksines medžiagas. 
 

IV SKYRIUS 

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

22. Sargas turi teisę: 

22.1. turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamomis darbo priemonėmis aprūpintą, 

saugią darbo vietą; 

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

tobulinimo; 

22.3. dirbti savitarpio pagarba grįstoje ir psichologiškai saugioje aplinkoje; 

22.4. tobulinti asmenines kompetencijas. 

23. Sargas atsako už:  

23.1. kokybišką ir savalaikį savo funkcijų vykdymą,  

23.2. konfidencialumo principo laikymąsi; neviešinti informacijos susijusios su asmens 

duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas. 

23.3. emociškai saugios aplinkos puoselėjimą, pageidaujamo elgesio modeliavimą, reagavimą 

į smurtinį elgesį, patyčias. 

24. 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) 

   


