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JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ 

KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ (toliau – darželis) kiemsargis yra 

nekvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Kiemsargis yra tiesiogiai pavaldus darželio direktoriaus pavaduotojui ūkiui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

4. Kiemsargiui  netaikomi išsilavinimo  ar profesinės  kvalifikacijos  reikalavimai. 

5. Kiemsargis turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

5.1. turi gebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą bei tinkamai bendrauti su žmonėmis; 

5.2. privalo mokėti naudotis darbo įrankiais, elektros ir mechaniniais įrengimais bei 

įrenginiais (kirviais, pjūklais, žoliapjove ir kitomis priemonėmis) laikantis instrukcijos reikalavimų; 

5.3. žinoti ir suprasti darbo priemonių ir įrankių rūšis, paskirtį, veikimo principus, jų 

saugojimo tvarką. 

 

 

III SKYRIUS 

KIEMSARGIO FUNKCIJOS 

 

6. Kiemsargis vykdo šias funkcijas: 

6.1. palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą įstaigos teritorijoje; 

6.2. prižiūri darželio teritorijoje esančius įrengimus, žaislus ir želdinius; 

6.3. apeina teritoriją ir įsitikina ar visi šuliniai uždengti dangčiais, ar nėra nutrauktų 

elektros linijų laidų. Jeigu aptinka pažeidimų, tą vietą aptveria ir informuoja apie pažeidimus 

direktorių ar direktoriaus pavaduotoją ūkiui; 

6.4. šluoja arba nuvalo kelius, takus ir kiemą, pavėsines, nurenka šiukšles nuo vejų, gėlynų, 

išskuta žoles, išdygusias tarp kieme išklotų trinkelių, surenka šiukšles po konteinerių išvežimo; 

6.5. pastebėjęs įstaigos teritorijoje sugadintą tvorą, išvirtusius medžius ar sugadintus 

įrengimus praneša darželio direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui ūkiui; 

6.6. jei po stipraus vėjo/audros teritorijoje randa nulaužtų medžių šakų, jas paruošia 

išvežimui: supjausto/sukapoja, sudeda į žaliosioms atliekoms skirtus maišus ir sukrauna į nustatytą 

vietą; 



6.7. prižiūri darželio teritorijoje esančius gėlynus ir želdinius, juos pagal poreikį laisto, 

šalina piktžoles, karpo krūmus, gyvatvores, geni neaukštus medžius, sodina medelius; 

6.8. vieną kartą per savaitę atlieka vaikų žaidimų aikštelių periodinę kontrolę. Radęs 

apgadintą/sulaužyta įrangą ar netinkamą naudojimui aikštelės elementą, jį aptveria. Atlikęs patikrą, 

pasirašo patikros žurnale; 

6.9. pagal metų laiką pjauna žolę, grėbia nukritusius lapus, viską sudeda į žaliosioms 

atliekoms skirtus maišus ir sukrauna į nustatytą vietą, valo sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, 

privažiavimo kelių prie atliekų surinkimo konteinerių. Slidžias vietas pabarsto smėlio-druskos 

mišiniu; 

6.10. prižiūri stogo dangą (nušluoja sąnašas, nukasa sniegą), pagal galimybes šalina 

pastebėtus defektus. Pasirūpina, kad nedelsiant būtų nudaužomi nuo stogų pastebėti kabantys ledo 

varvekliai. Vietas, kur daužomi varvekliai ar metamas nuo stogo sniegas, atitveria signalinėmis 

juostomis ar kitokiais atitvarais; 

6.11. švenčių dienomis ryte iškelia ir vakare nuima nuo darželio pastato valstybinę vėliavą 

(su gedulo ženklu arba be jo), išskyrus atostogų ir ligos atveju; 

6.12. arti pastato nekaupia degių medžiagų; 

6.13. dalyvauja organizuojamose talkose ir sukrauna šiukšles vežant į sąvartyną; 

6.14. darželio teritorijoje nedegina šiukšlių ir neleidžia to daryti kitiems; 

6.15. jeigu prižiūrimoje teritorijoje kyla gaisras - nedelsiant iškviečia ugniagesių komandą. 

Gaisro židinį prieinamoje vietoje pats gesina turimomis priemonėmis. Kilus pavojui sveikatai ir 

gyvybei, išeina iš pavojingos zonos; 

6.16. teikia informaciją direktoriaus pavaduotojui ūkiui apie darželio teritorijos bei 

įrenginių būklę; 

6.17. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie darželyje atsiradusius kenkėjus ir 

imasi priemonių jiems šalinti; 

6.18. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie teritorijoje pastebėtus senyvus 

medžius, įlūžusias šakas, kurios gali kelti pavojų aplinkiniams; 

6.19. informuoja direktorių ir/ar direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie darželio teritorijoje 

pastebėtus įtartinus daiktus, medžiagas, galinčias sprogti ar kitaip pakenkti sveikatai; 

6.20. grupėms baigus darbą, priduoda signalizaciją, užrakina darželio duris ir vartus; 

6.21. esant reikalui, gali atlikti kitus darbus (pvz. pastato viduje, darbininkui atostogaujant 

ar sergant), nurodytus darželio direktoriaus, neviršijant savo kompetencijos ir darbo sutartyje 

numatytos darbo laiko normos. 

______________________________________ 

 

 

 

 

Susipažinau ir supratau: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 


