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KIEMSARGIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 11
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ kiemsargio pareigybė yra priskiriama darbininkų
grupei.
2. Pareigybės lygis - kiemsargis priskiriamas D lygio pareigybei.
3. Pareigybės paskirtis – palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą lopšelio-darželio „Žibutė“
teritorijoje, užtikrinti lauko inventoriaus saugumą kieme.
4. Pavaldumas: kiemsargis pavaldus ūkvedžiui. Kiemsargį į darbą priima ir iš darbo
atleidžia įstaigos direktorius.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojui, einančiam šias pareigas 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. buitinių atliekų tvarkymo pagrindus;
6.4. vandentiekio ir kanalizacijos, dujų, elektros, šilumos tinklų avarinių tarnybų iškvietimo
telefono numerius;
6.5. šiukšlių išvežimo grafiką;
6.6. kaip naudotis gesintuvu;
6.7. kaip naudotis žoliapjove ir ją prižiūrėti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Kiemsargis turi vykdyti šias funkcijas:
7.1. valyti ir tvarkyti darželio teritoriją ir 1,5 metrus už jos ribų;
7.2. šaltuoju metų laiku nukasti sniegą, ledą, barstyti šaligatvius druska ir smėliu, kad nebūtų
slidu, jei reikia prakirsti latakus vandeniui nutekėti, nulaužyti varveklius nuo stogo kraštų, valyti
kanalizacijos šulinėlius bei rūpintis, kad jie būtų sandariai uždaryti;
7.3. šiltuoju metų laiku pasirūpinti gėlių daigų priauginimu, gėlynų apsodinimu, ravėjimu,
laistymu, nuolatine jų priežiūra. Gavus leidimą turi genėti nedideles medžių šakas;
7.4. prižiūrėti aptvarus, gazonus;
7.5. pjauti žolę visoje įstaigos teritorijoje, nugrėbti ir pašalinti iš teritorijos šieną;
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7.6. kiekvieną rytą šiltuoju metų laiku atidaryti smėlio dėžes ir jas kruopščiai apžiūrėti, kad
nebūtų pavojingų daiktų;
7.7. stebėti, kad smėlio dėžės būtų nesulūžusios, o smėlį jose šiltuoju periodu išgrėbstyti du
kartus per savaitę;
7.8. apžiūrėti, kad teritorijoje nebūtų pavojingų daiktų: stiklo duženų, vielų, sausų šakų ir kt.;
7.9. stebėti, kad asfaltinėje kiemo dangoje nebūtų palikti atviri liukai, santechniniai šuliniai;
7.10. apžiūrėti lauko žaidimo įrenginius, apie pastebėtus juose trūkumus pranešti ūkvedžiui;
7.11. nesant ūkvedžiui (užšąlus šulinėliams, nebenutekant vandeniui, esant kitam reikalui)
kreiptis į įstaigos administraciją dėl vandentiekio avarinės tarnybos iškvietimo;
7.12. dirbti tik su tvarkingais darbo įrankiais ir laikytis visų darbo saugos, priešgaisrinės
saugos ir elektrosaugos reikalavimų;
7.13. neliesti atvirų elektros laidų ir sugedusių įrenginių, pasirūpinti, kad tai būtų sutvarkyta
iki išeinant vaikams į kiemą (apie tai praneša ūkvedžiui);
7.14. kasdien pašalinti teritorijoje esančias šiukšles, reikalui esant tvarkyti lauko šiukšlių
dėžes;
7.15. pastebėjus, pranešti įstaigos administracijai ir (ar) policijai apie asmenis mėginančius ar
padariusius nusikaltimą įstaigos teritorijoje;
7.16. esant reikalui, ūkvedžio, direktoriaus pavedimu, atlikti kiemo tvarkymo darbus
(laikinus), nenumatytus pareigybės aprašyme;
7.17. kirpti ir genėti medelius bei krūmus;
7.18. reikalui esant, perdažyti smėlio dėžes, suoliukus ir kt. kiemo inventorių;
7.19. apie pastebėtą tvoros sugadinimą iš karto pranešti įstaigos administracijai;
7.20. tręšti augalus;
7.21. paruošti augalus žiemos sezonui, rudenį sunešti sodinukus į šiluminio mazgo patalpas.
IV SKYRIUS
KIEMSARGIO TEISĖS
8. Kiemsargis turi teisę:
8.1. gauti pagal savo kompetenciją iš darželio administracijos informaciją apie įstaigos
veiklą;
8.2. reikalauti saugių ir normalių darbo sąlygų;
8.3. turėti saugius darbo įrankius kiemo teritorijos tvarkymui;
8.4. dalyvauti darželio savivaldoje;
8.5. atostogauti įstatymų nustatyta tvarka bei naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
numatytomis lengvatomis;
8.6. teikti pasiūlymus pagal savo kompetenciją dėl darželio kiemo aplinkos tobulinimo;
8.7. į tinkamas ir saugias darbo sąlygas.
V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
9. Kiemsargis atskaitingas ir pavaldus ūkvedžiui.
10. Kiemsargis teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
10.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme atlikimą bei lopšelio-darželio darbo
tvarkos taisyklių laikymąsi;
10.2. savo darbo kokybę;
10.3. darbo priemonių ir įrankių naudojimą pagal paskirtį;
10.4. paskirtos prižiūrėti teritorijos sanitarinę būklę;
10.5. kiemo ir jame esančių takų priežiūrą;
10.6. želdinių ir augalų priežiūrą;
10.7. smėlio dėžių priežiūrą;
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10.8. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų
vykdymą;
10.9. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė” direktoriaus patvirtinto „Smurto ir patyčių prevencijos,
intervencijos vykdymo tvarkos aprašo“ įgyvendinimą;
10.10. Šiaulių lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus patvirtintos „Instrukcijos dėl vaikų
gyvybės ir sveikatos apsaugos“ igyvendinimą.
11. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, už kitus darbo drausmės
pažeidimus kiemsargis atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
____________________
Parengė lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė

Audronė Karulaitienė
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