
1. Kauno lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas" kiemsargio pareigybės grupė – nekvalifikuoti 

darbininkai. 

2. Pareigybės pavadinimas – kiemsargis (kodas 9613). 

3. Pareigybės lygis – D. 

 

II. KIEMSARGIO FUNKCIJOS  

 

10. Kiemsargio pareigybei priskiriamos šios funkcijos: 

10.1. palaikyti tvarką ir švarą  pavestos teritorijos ribose, prižiūrėti priskirtas patalpas ir kitą plotą 

teritorijoje,  stebėti teritorijos būklę ir nedelsiant šalinti atsiradusias šiukšles, iškritusį sniegą; 

10.2. prižiūrėti augalus, želdinius, gėlynus (jei tokie yra), karpyti dekoratyvinius krūmus, 

nušienauti žolę; 

10.3. kiekvienų metų pavasarį ir rudenį atlikti pagrindinį teritorijos valymą. Šiukšles, sausą žolę, 

nukritusius medžių lapus, medžių ir krūmų šakas sugrėbti į krūvas ir pasirūpinti, kad jos būtų pašalintos 

iš teritorijos darbdavio nusamdytu transportu; 

10.4. žiemos metu laiku šalinti sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, privažiavimo kelių prie 

atliekų surinkimo konteinerių, šaligatvius, takus ir kelius barstyti smėliu; 

10.5. pasirūpinti, kad laiku būtų nudaužomi nuo stogų kabantys ledo varvekliai arba pačiam juos 

nudaužyti, vietas, kur daužomi varvekliai ar metamas nuo stogų sniegas, atitverti signalinėmis 

juostomis arba kitokiais atitvarais; 

10.6. prižiūrėti šiukšlių konteinerius, kad šiukšlės būtų tinkamai rūšiuojamos, bei surinkti 

šiukšles po konteinerių išvežimo; 

10.7. kartą metuose kartu su pavaduotoju ūkiui organizuoti pagrindinį teritorijos, sandėliukų 

valymą, šiukšlių, statybinių atliekų ir kt. išvežimą;  

10.8. kiekvieną rytą patikrinti teritorijos saugumą: ar visi šuliniai tvarkingai uždengti dangčiais, 

ar neatsirado duobių, nulūžusių medžių, nutrauktų elektros laidų, šukių ir kt.  

11. Kiemsargis privalo: 

11.1. sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai 

vykdyti teisėtus lopšelio-darželio vadovybės nurodymus ir lopšelio-darželio savivaldos teisėtus 

sprendimus, laikytis nustatyto darbo ir poilsio režimo; 

11.2. darbo metu virš darbo drabužių dėvėti nustatyto pavyzdžio įspėjamąją liemenę; 

11.3. saugoti patikėtą darbo inventorių, jį naudoti tik darbo tikslais įstaigoje; 

11.4. neleisti, kad teritorijoje esančiuose negyvenamuose statiniuose įsikurtų valkatos. Jeigu jų 

neįmanoma išprašyti savo jėgomis, pranešti apie tai direktoriui ir policijai; 

11.5. apie prižiūrimoje teritorijoje pastebėtus valkataujančius šunis, benamius katinus, ar 

įsiveisusius graužikus, pranešti tiesioginiam vadovui, atitinkamoms tarnyboms, gaudančioms 

valkataujančius gyvūnus, naikinančioms graužikus; 

11.6. pastebėjus asmenis, besiruošiančius įvykdyti nusikaltimą (įsilaužimą į patalpas, vagystę iš 

automobilio, bandymą nuvaryti automobilį ir kt.) arba įvykdžiusius nusikaltimą, nedelsiant iškviesti 

policiją, pranešti apie įvykį darbdaviui; 

11.7.  informuoti darbdavį ir atitinkamas tarnybas apie teritorijoje kilusį gaisrą, asmeniškai ar 

kliento patirtą nelaimingą atsitikimą, ir pagal savo galimybes turimomis priemonėmis stengtis gesinti 

gaisro židinį, teikti pirmąją medicininę pagalbą; 



11.8. užtikrinti, kad nebūtų užkrauti tara ar kitais daiktais įvažiavimai, takai, skirti vaikščioti 

įstaigos darbuotojams; 

11.9. atliekant krovos darbus, laikytis krovinių kėlimo rankomis reikalavimų bei saugaus atstumo 

reikalavimų, pakraunant šiukšlių konteinerius; 

11.10. saugoti  išduotas darbo priemones, už kurias materialiai atsakingas; 

11.11. susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint atvykti į darbą, pranešti apie tai vadovui; 

11.12. neesant darbų, susijusių su tiesiogine pareigybe, vykdyti kitus vadovo nurodytus darbus. 

 


