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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „COLIUKĖ” 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1.Šiaulių lopšelio-darželio ,,Coliukė“ kiemsargio pareigybė yra priskiriama darbininkų 

grupei, kuriems netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – pareigybė skirta užtikrinti higienos normas, teisės aktų 

reikalavimus atitinknčią sveiką, saugią aplinką lopšelio–darželio ,,Coliukė“ kieme ir aplink ją 

esančioje teritorijoje. 

        

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5. Kiemsargiu gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis medicinos  

įstaigos leidimą tą darbą atlikti. 

 6.  Kiemsargis turi žinoti: 

 6.1. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus, Higienos  normas bei 

kitus reikalavimus susijusias su teritorijos priežiūra; 

                      6.2. buitinių atliekų, tvarkymo pagrindus; 

 6.3. barstomųjų medžiagų sandėliavimą, medžiagų mišinių proporcijas; 

  6.4. darbo priemonių paskirtį, jų naudojimo galimybes ir būdus; 

  6.5. mechanizuotų instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir 

reikalavimus; 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. atlieka kiemo teritorijos: asfaltuotų, betonuotų takelių, įvažiavimo į darželį 

aikštelės, vaikų žaidimų aikštelių, žaliųjų plotų valymo darbus įvairiu metų laiku ir paros metu;  

7.2. atlieka šaligatvių, priskirtos įstaigai važuojamosios juostos dalies valymo darbus; 

7.3. nuolat šalina traumų kliūtis: stiklo šukes, medžių ir metalo nuolaužas, plytas ir kt.;  

7.4. šluoja, grėbia lapus, kasa sniegą, smėliu barsto takelius, nudaužo ledo varveklius 

nuo pastato; 

7.5. pjauna žolę, genėja, medžius, krūmus, gyvatvores; 

7.6. prižiūri želdinius ir gėlynus: juos ravi, purena, laisto, sodina gėles, medžius, 

krūmus; 

7.7. šiukšles, buitines atliekes rankiniu būtu krauna tik į tam tikslui skirtus 

konteinerius; 

7.8. seka šiukšlių išvežimo grafiką, surinka šiukšles po konteinerių išvežimo; 

7.9. stebi, kad privažiavimo keliai prie atliekų surinkimo konteinerių nebūtų užstatomi  

transporto priemonėmis; 

 7.10. prižiūžri, kad būtų uždaryti kiemo vartai; 

7.11. patikrina ar visi šuliniai tvarkingai uždenkti dangčiais; 
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7.12. praneša atitinkamoms tarnyboms apie kiemo teritorijoje pastebėtus  

valkataujančius gyvūnus;  

7.13. prižiūri lauko inventorių, tinkamai jį sutvarko po darbo, pagal galimybes  

remontuoja, atnaujina; 

 7.14. prižiūri smėlio dėžes: vasaros metu sukasa smėlį, jį palaisto, atidengia ir uždengia 

smėlio dėžes tentais;  

         7.15. pasirūpina smėliu, kuris reikalingas  žiemos laikotarpiu takelių barstymui; 

7.16. praneša ūkio vedėjui, direktoriui apie pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės 

saugos pažeidimus, įrengimų gedimus;  

 7.17. laikosi darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, gaisrinės saugos, sanitarijos ir 

higienos taisyklių reikalavimų, konfidencialumo, etikos normų ir taisyklių;  

7.18. taupo elektrą, vandenį;  

7.19. nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą;   

7.20. vykdo su lopšelio–darželio uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio 

direktoriaus ar ūkio vedėjo pavedimus ir užduotis.  

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

8. Kiemsargis atsako už tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą, už 

darbų saugos, gaisrinės saugos, darbo tvarkos taisyklių, sanitarijos ir higienos taisyklių reikalavimų 

vykdymą, už švarą ir tvarką savo darbo vietoje. 

9. Už šio pareigybės aprašymo reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių 

įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko įstaigos 

veikla, įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras arba užsidegimas, darbuotojams, kurie savo 

veiksmu arba neveiksmu pažeidė minėtus dokumentus, arba, žinodami, kad pažeidžia darbų saugos 

reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

10. Kiemsargis tiesiogiai pavaldus  lopšelio-darželio ūkio vedėjui. 

 

                                                                                                                             
 

 

 

 
 

 

 
 


