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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ kiemsargis (toliau – kiemsargis), kodas 

961303, yra darbininkas. 

2. Pareigybės lygis – D, netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

3. Pareigybės paskirtis – Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ (toliau – darželis) 

teritorijos, lauko žaidimo aikštelių ir augmenijos priežiūros reikalavimų vykdymui. 

4. Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI KIEMSARGIUI 

 

5. Kiemsargis turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. Kiemsargiu gali dirbti ne jaunesnis, kaip 18 metų asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs 

sveikatą, išklausęs įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus, susipažinęs su elektros 

saugos reikalavimais. 

 

III SKYRIUS  

KIEMSARGIO FUNKCIJOS 

 

6. Kiemsargis vykdo šias funkcijas: 

6.1. Valo ir tvarko darželio teritoriją. 

6.2. Kiekvieną rytą kruopščiai apžiūri teritoriją, kad neliktų vaikams pavojingų daiktų: stiklo 

duženų, vielų, sausų šakų ir kt. 

6.3. Šaltuoju metų laiku nukasa sniegą, ledą, barsto šaligatvius, kad nebūtų slidu, prakerta, 

jei reikia, latakus vandeniui nutekėti, nulaužo varveklius, nuvalo stogo dangą. 

6.4. Šiltuoju metų laiku pasirūpina gėlių, augalų sėklomis, daigų priauginimu, sodinukais, 

gėlynų apsodinimu, laistymu, nuolatine priežiūra, pjauna žolę visoje darželio teritorijoje, nugrėbia ir 

pašalina ją iš teritorijos. 

6.5. Rudenį nugrėbia ir sušluoja medžių lapus. 

6.6. Stebi, kad teritorijoje nebūtų palikti atviri liukai, santechniniai šuliniai. 

6.7. Apžiūri lauko žaidimų įrenginius, apie pastebėtus trūkumus praneša pavaduotojui ūkiui. 

6.8. Iškelia vėliavą nuo 7 iki 22 valandos Lietuvos Respublikos valstybės šventinėmis ir 

atmintinomis dienomis. 

6.9. Prireikus iškviečia avarinę tarnybą, moka naudotis gesintuvu. 

6.10. Dirba tik su tvarkingais instrumentais, inventoriumi ir laikytis visų darbo saugumo ir 

elektros saugos reikalavimų. 

6.11. Neliečia atvirų elektros laidų ir sugedusių įrenginių, pasirūpina, kad tai būtų tuoj 

sutvarkyta. 

6.12. 1–2 kartus per metus ir esant reikalui sukasa smėlį vaikų smėlio dėžėse. 

6.13. Pastebėjus praneša darželio administracijai ar policijai apie asmenis mėginančius ar 

padariusius nusikaltimą darželio teritorijoje. 
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6.14. Negalėdamas atvykti į darbą, privalo apie tai pranešti darželio direktoriui arba 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

6.15. Pjauna ir geni gyvatvorę. 

6.16. Pasirūpina trąšomis ir tręšia augalus. 

6.17. Paruošia augalus žiemos sezonui. 

6.18. Dalyvauja darželio savivaldoje, pasitarimuose, teikia pasiūlymus darbo kokybei 

gerinti. 

6.19. Atsako už paskirtos teritorijos švarą ir tvarką, darbo atlikimą nepažeidžiant darbo 

tvarkos taisyklių, tinkamą darbo laiko naudojimą, darbo drausmės pažeidimus, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų darbe laikymąsi. 

6.20. Esant reikalui, direktoriaus pavedimu, darbuotojui sutikus, atlieka darbus nenumatytus 

sutartyje ir šiame pareigybės aprašyme, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

nuostatoms. 

7. Kiemsargis puoselėja emociškai saugią aplinką, reaguoja į smurtą bei patyčias darželyje. 

 

________________ 


