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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Šiaulių lopšelio-darţelio „Ţiogelis“ (toliau-darţelis) kiemsargis yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį. 

II. TIKSLAS 

 

              2. Kiemsargio pareigybė reikalinga darţelio teritorijos prieţiūrai. 

 

III.  SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

                                  

              3. Medicininė paţyma apie sveikatos būklę. 

              4.  Gebėjimai: 

  4.1. karpyti gyvatvores; 

  4.2. pjauti ţolę; 

              4.3. bendrauti ir bendradarbiauti su kitais darbuotojais. 

              5. Pareigingumas, darbštumas, sąţiningumas. 

              

IV.   FUNKCIJOS 

 

 6. Darţelio teritorijos prieţiūra: šaligatviai 1666 m
2
; asfalto danga 1116 m

2
; ţalieji plotai 8174 

m
2
; 

 6.1. nuolatinis   teritorijos tikrinimas, kad joje nebūtų ugdytiniams pavojingų nuolauţų, šukių, 

duobių, kad būtų uţdaryti visi šulinėliai; 

 6.2. rūpinimasis teritorijos švara (takų, aikštelių šlavimas, šaligatvių ravėjimas, lapų grėbimas 

ir kt.); 



             6.3. esant sniego, iki darţelio darbo pradţios, sniego nuvalymas, šaligatvių smėliu pabarstymas 

ir kitų saugumo priemonių uţtikrinimas; 

 6.4. ţiemą valo sniegą, ledą, pabarsto šaligatvius smėliu, prakerta, kai to reikia, latakus  

vandeniui nutekėti, nuvalo varveklius; 

             6.5. teritorijoje esančių augalų (medelių, gėlynų) prieţiūra; 

 6.6. ţolės nupjovimas; 

 6.7. gyvatvorės karpymas, medelių genėjimas; 

 6.8. darţelio pastato priţiūrėjimas iš lauko pusės, nešvarių sienų nuvalymas; 

 6.9. ūkio dalies vedėjo informavimas apie sulūţusį lauko inventorių; 

 6.10. kitų ūkio dalies vedėjo nurodymų, susijusių su teritorijos prieţiūra, vykdymas. 

 7. Nesant pagrindinio darbo, administracijos nurodymu atlikti darbus, pagal savo kompetenciją. 

 8. Dalyvauja įstaigos bendruomenės organizuojamose talkose, susirinkimuose 

 9. Kiemsargis savo darbe vadovaujasi įstaigos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis bei savo 

pareigybės aprašymu. 

 

V.  ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

            10. Kiemsargis atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka: 

            10.1. uţ  darţelio veiklą reglamentuojančių dokumentų  ir direktoriaus įsakymų vykdymą; 

            10.2. uţ darbo priemonių ir įrankių naudojimą pagal paskirtį; 

 10.3. uţ darbą su elektriniais ir motoriniais įrankiais darbų saugos ir sveikatos reikalavimų 

vykdymą; 

            10.4. uţ darbo drausmės paţeidimus; 

            10.5. uţ kiemsargio pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų tinkamą  vykdymą, uţduočių 

atlikimą laiku. 

           11. Kiemsargis pavaldus ir atskaitingas ūkio dalies vedėjui. 

______________________ 
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