
 

 

                                                                                                  PATVIRTINTA       

                                                                                                  Pasvalio darželio-mokyklos „Liepaitė“ 

                       direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. 

                                                                                                  įsakymu Nr. DV-78  

   

 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

KODAS: 9613 

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ (toliau – Lopšelis-darželis) kiemsargis (toliau – 

kiemsargis). Pareigybės grupė – nekvalifikuoti darbininkai. 

2.  Pareigybės lygis – D.  

 

 

II.  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymą, kiemsargiui nebūtinas išsilavinimas.   

         6. Kiemsargis   turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 

1.  6.1. išklausyti privalomojo higieninio mokymo programą pagal sveikatos žinių atestavimo 

nurodymus prieš pradedant dirbti ir vėliau kas penkis metus; 

  6.2.  darbo įrankių paskirtį ir naudojimo tvarką; 

        6.3. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos 

apsaugos reikalavimus. 

6.4. turi būti susipažinęs su atskira vejapjovės saugumo technikos  instrukcija. 

6.5. turi žinoti asmens higienos reikalavimus,  apie saugius darbo metodus, apie darbo vietos 

paruošimą bei sutvarkymą. 

7. Profesinė darbo patirtis nenustatoma. 

8. Kiemsargis dirba vadovaudamasis Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, darbo 

saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Lopšelio-darželio nuostatais, šiuo 

pareigybės aprašymu. 

 

III. SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Šias pareigas einantis kiemsargis vykdo šias funkcijas: 

9.1. dirba sąžiningai, vykdo Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių reikalavimus, laikosi 

darbo saugos taisyklių (instrukcijų) reikalavimų, laikosi šios pareigybės aprašymo ir lopšelio-

darželio „Liepaitė“  nuostatų reikalavimų. Laikosi darbo laiko trukmės ir darbo drausmės; 

9.2. valo nuo šiukšlių, lapų, žemių, sniego visą Lopšelio-darželio lauko teritoriją; 

9.3. prižiūri smėlio dėžes; 

9.4. reguliariai nupjauna vejų žolę; 

9.5.  iš plytelių ir pakraščių išravi žolę; 

9.6.  apkarpo krūmus, gyvatvores; 

9.7. stebi, kad nebūtų sulūžęs lauko inventorius, apie gedimus praneša direktoriaus 

pavaduotojui ūkiui; 

9.8. ravi gėlynus, gyvatvores; 
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9.9.  žiemos metu valo nuo sniego takus, pagal poreikį pabarsto smėlio, kad nebūtų slidu; 

9.10. vasaros metu laisto gėles, geni krūmų šakas; 

9.11.  reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, 

lyties, amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinės priklausomybės ar kitų asmenų ypatybių, 

nedelsiant įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus ir praneša Lopšelio-

darželio direktoriui. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

10. Kiemsargis atsako už tvarką ir švarą įstaigos teritorijoje.  

11. Atsako už jam patikėto inventoriaus saugumą. 

12. Atsako už takų valymą žiemos metu, kad nebūtų slidu.  

13. Už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą kiemsargis atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

14. Kiemsargis atlygina savo darbo pareigų pažeidimu dėl jo kaltės padarytą turtinę ir 

neturtinę žalą Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

_______________________________ 

 

 

Susipažinau ir vykdysiu: 


