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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“ KIEMSARGIO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS  

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ kiemsargis. 

2. Pareigybės grupė – darbininkas. 

3. Pareigybės lygis D. 

4. Kiemsargį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jos mėnesinį darbo užmokestį, sudaro 

rašytines darbo sutartį darželio direktorius. 

5. Kiemsargis tiesiogiai pavaldus darželio ūkvedžiui. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

6. Kiemsargiu priimamas asmuo, kuris neprivalo turėti išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. 

7. Kiemsargis privalo mokėti naudotis darbo įrankiais, ( elektrinėmis gyvatvorių karpymo 

žirklėmis, medžių genėjimo įrankiais, motorizuota žolės pjovimo mašina (traktoriuku) ir kitais). 

8. Būti pareigingu, sąžiningu.  

9. Būti tvarkingu, mandagiu ir taktišku su kolegomis, darbuotojais, ugdytiniais bei interesantais. 

10. Kiemsargis savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, 

darželio direktoriaus įsakymais, darželio nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų 

saugos, priešgaisrinėmis instrukcijomis  ir higienos normų  reikalavimais ir šiuo pareigybės 

aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

KIEMSARGIO FUNKCIJOS 

 

1. Prižiūrėti darželio aplinką:  

1.1. pjauti žolynus; 

1.2. sodinti ir ravėti gėlynus; 

1.3. šluoti ir išravėti takus; 

1.4. karpyti gyvatvores; 

1.5. karpyti ir genėti medžius; 

1.6. pjauti stadiono žolę; 

1.7. rinkti šiukšles; 

1.8. prižiūrėti bei ištuštinti lauko šiukšlines. 

2. Žiemos metu nukasti sniegą nuo takų ir pabarstyti smėliu.  

3. Prižiūrėti darželio aplinkoje esantį inventorių apie jo sugadinimą pranešti ūkvedžiui. 

4. Ryte atrakinti darželio teritorijos vartus. 

5. Ryte atrakinti darželio duris. 

 

IV SKYRIUS 

KIEMSARGIO TEISĖS 
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6. Reikalauti, kad darbo metu būtų aprūpintas darbo drabužiais ir tvarkingais darbo įrankiais, 

atitinančiais saugos darbe reikalavimus. 

7. Teikti siūlymus darželio administracijai dėl aplinkos priežiūros, inventoriaus naudojimo, darbo 

saugos.  

8. Perspėti bei sudrausminti netinkamai besielgiančius mokinius ir lankytojus.  

 

V SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Kiemsargis privalo nepriekaištingai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, mandagus ir taktiškas 

su kolegomis, vaikais, darbuotojais, tėvais ir interesantais.  

10. Už savo pareigų netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus kiemsargis atsako Lietuvos 

Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

11. Kiemsargiui draudžiama: 

11.1. naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

11.2. naudoti darbo laiką ne darbo tikslais; 

11.3. darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas. 

 

Susipažinau: 
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