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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,TRYS NYKŠTUKAI“ 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠAS  

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių  lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ (toliau-darželis) kiemsargis yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės biudžeto. Jį į darbą priima ir 

atleidžia įstaigos vadovas. 

2. Pareigybės lygis - D lygio pareigybei. 

 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

DARBUOTOJUI 

 

3. Kiemsargio kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

4. Kiemsargis turi žinoti ir išmanyti:  

4.1. pavestos prižiūrėti teritorijos ribas; 

4.2. prižiūrimai teritorijai keliamus sanitarinius reikalavimus;  

4.3. buitinių atliekų tvarkymo pagrindus; 

4.4. šiukšlių išvežimo grafiką. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Kiemsargis atlieka šias funkcijas: 

5.1. valo ir tvarko darželio teritoriją ir 2 metrus už jos; 

5.2. šaltuoju metų laiku nukasa sniegą, ledą, barsto šaligatvius druska ir smėliu, kad 

nebūtų slidu, jei reikia prakerta latakus vandeniui nutekėti, nulaužo varveklius nuo stogo kraštų, 

valo kanalizacijos šulinėlius, bei rūpinasi, kad jie būtų sandariai uždaryti; 

5.3. šiltuoju metų laiku prižiūri gėlynus, juos pagal poreikį laisto.  

5.4. pjauna žolę visoje įstaigos teritorijoje, nugrėbia ir pašalina iš teritorijos šieną; 

5.5. kiekvieną rytą kruopščiai apžiūri teritoriją, kad nebūtų vaikams pavojingų daiktų: 

stiklo duženų, vielų, sausų šakų ir kt.; 

5.6. stebi, kad teritorijoje nebūtų palikti atviri liukai, santechniniai šuliniai; 

5.7. apžiūri lauko žaidimo įrenginius, apie pastebėtus trūkumus praneša ūkvedžiui; 

5.8. nesant ūkvedžiui, kreipiasi į įstaigos administraciją dėl avarinės tarnybos iškvietimo; 

5.9. pastebėjus, praneša įstaigos administracijai ir (ar) policijai apie asmenis mėginančius 

ar padariusius nusikaltimą įstaigos teritorijoje; 

5.10. esant reikalui, darbdavio pavedimu, darbuotojui sutikus, atlieka darbus (laikinus) 

nenumatytus sutartyje, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos darbo kodeksui; 

5.11. pjauna ir geni gyvatvorę; 

5.12. rūpinasi, kad smėlio dėžės būtų nesulūžusios, o smėlį jose šiltuoju periodu išgrėbsto 

du kartus per savaitę. 

5.13. esant reikalui, atlikti kitus nenumatytus darbus.  

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

 

  6. Kiemsargis turi teisę: 



 6.1. gauti reikalingą informaciją apie darželio veiklą; 

 6.2. dalyvauti darželio savivaldoje; 

 6.3. turėti saugius darbo įrankius, kiemo teritorijos tvarkymui; 

 6.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kituose Vyriausybės teisės aktuose nustatyta  

tvarka gauti mokamas ir kitas atostogas, naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis. 

 

 

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

7. Kiemsargis už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 8. Kiemsargis pavaldus ūkvedžiui, atskaitingas darželio direktoriui. 

_______________________ 

 

 




