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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“
KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. SKYRIUS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių lopšelio-darželio kiemsargio pareigybės aprašymas reglamentuoja
kiemsargio, dirbančio pagal darbo sutartį, darbinę veiklą.
2. Kiemsargis yra priskiriamas darbininkų grupei.
3. Pareigybės lygis: kiemsargis priskiriamas D lygio pareigybei.
4. Pareigybės paskirtis: palaikyti tvarką ir švarą įstaigos teritorijoje.
5. Sudarant darbo sutartį, kiemsargis pasirašytinai supažindinamas su lopšelio-darželio
nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis,
kiemsargio pareigybės aprašymu, kitais darbovietėje galiojančiais aktais.
6. Kiemsargio pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos
reikalavimai.
7. Kiemsargį priima į darbą ir atleidžia, skiria darbo užmokestį lopšelio-darželio
direktorius Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka.
II. SKYRIUS
III. KIEMSARGIO FUNKCIJOS
8. Valo ir tvarko lopšelio-darželio teritoriją ir 2 metrus už jos.
9. Šaltuoju metų laiku valo sniegą, šalina ledą ir barsto takus, nuo pastato nudaužo
varveklius.
10. Pjauna žolę visoje įstaigos teritorijoje.
11. Kiekvieną rytą kruopščiai apžiūri teritoriją, kad neliktų pavojingų daiktų, keliančių
grėsmę vaikų saugumui.
12. Surenka ir sukrauna šiukšles į šiukšlėms skirtus konteinerius.
13. Rudenį grėbsto ir šluoja medžių lapus, sukrauna į lapams skirtą konteinerį.
14. Rūpinasi gėlynų bei želdinių priežiūra.
15. Stebi, kad teritorijoje nebūtų palikta atvirų liukų, santechninių šulinių.
16. Apžiūri lauko įrenginius, apie pastebėtus trūkumus praneša ūkio dalies vedėjui.
17. Dirba tik su tvarkingais darbo įrankiais, inventoriumi ir laikosi darbo saugos ir
elektrosaugos reikalavimų.
18. Pastebėjus įtartinus asmenis įstaigos teritorijoje, praneša administracijai.
19. Reguliariai tikrinasi sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.
III. SKYRIUS
IV. KIEMSARGIO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
20. Kiemsargis yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame
pareigybės aprašyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
21. Kiemsargis yra tiesiogiai pavaldus direktoriui ir atskaitingas ūkio dalies vedėjui.

22. Kiemsargis atsako teisės aktų nustatyta tvarka:
22.1. už darbo tvarkos taisyklių vykdymą;
22.2. už darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų vykdymą.
23. Kiemsargis už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn
atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius.
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