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ŠIAULIŲ LPOŠELIO – DARŽELIO „DAINELĖ“
KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Dainelė” kiemsargio (toliau – kiemsargis) pareigybė yra
priskiriama nekvalifikuotų darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos
reikalavimai.
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi:
4.1. mokėti naudotis aplinkos priežiūrai skirta technika;
4.2. išmanyti aplinkos priežiūros, valymo tvarką;
4.3. žinoti cheminių priemonių, naudojamų darbe, paskirtį ir koncentraciją bei naudojimo
tvarką;
4.4. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Kiemsargis vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka kiemo teritorijos: asfaltuotų, betonuotų takelių, įvažiavimo į darželį aikštelės,
vaikų žaidimų aikštelių, žaliųjų plotų valymo darbus įvairiu metų laiku;
5.2. kiekvieną rytą atidžiai apžiūri teritoriją, surenka stiklo šukes, medžių ir metalo nuolaužas,
plytas ir kt., apie pastebėtus trūkumus praneša ūkio dalies vedėjui;
5.3. šaltuoju metų laiku valo sniegą nuo šaligatvių, barsto šaligatvius, takus, kad nebūtų slidu,
nudaužo ledo varveklius nuo pastato;
5.4. sugrėbia nukritusius medžių lapus ir sukrauna juos į nustatytą vietą išvežimui;
5.5. geni gyvatvores ir krūmus, šakas sukrauna į nustatytą vietą išvežimui;
5.6. teritorijoje esančių šiukšliadėžių turinį išmeta į šiukšlių konteinerį;
5.7. šiltuoju metų laiku padeda prižiūrėti gėlynus, juos pagal poreikį laisto;
5.8. prižiūri, kad būtų uždaryti lopšelio-darželio kiemo vartai;
5.9. patikrina ar visi šuliniai tvarkingai uždengti dangčiais;
5.10. prižiūri smėlio dėžes: vasaros metu sukasa smėlį, jį palaisto, atidengia ir uždengia smėlio
dėžes tentais;
5.11. pasirūpina smėliu, kuris reikalingas žiemos laikotarpiu takelių barstymui;
5.12. užtikrina turimų darbo priemonių bei technikos priežiūrą ir apsaugą;
5.13. ligos ir atostogų laikotarpiu vaduoja darbininką, atlieka jam pavestas funkcijas.
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6. Vykdo kitus su lopšelio-darželio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio lopšeliodarželio direktoriaus pavedimus ir užduotis, tam, kad būtų pasiekti lopšelio-darželio strateginiai
tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
7. Lopšelio-darželio kiemsargis tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui.
8. Kiemsargis teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
8.1. jam paskirtų pastatų, lauko ir sistemų savalaikę ir kokybišką priežiūrą;
8.2. jam patikėtų įrankių ir kito inventoriaus saugumą, tvarkingą techninių priemonių
naudojimą;
8.3. lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, gaisrinės
saugos instrukcijų ir kiemsargio pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą;
8.4. materialiai atsako už žalą lopšeliui-darželiui, kuri atsirado dėl tyčinės ar kitos neteisėtos
veiklos, jam patikėto inventoriaus, įrengimų saugumą.
9. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas, nesilaikantis Darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų,
reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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