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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS” 
KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
 1. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ (toliau – lopšelis-darželis) kiemsargis yra 
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Kiemsargio pareigybė priskiriama darbininkų grupei. 
 2.   Pareigybės lygis – D. 
 3. Kiemsargio pareigybės paskirtis – vykdyti lopšelio-darželio kiemo ir teritorijos 
priežiūros bei valymo darbus.  
 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
 4.  Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 
reikalavimai.  
     
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
 5.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
  5.1. kasdien tvarko ir prižiūri lopšelio-darželio teritoriją ir 2 metrus už jos; 

 5.2. rūpinasi gėlynų, žolynų bei želdinių priežiūra; 
 5.3. nupjauna žolę vejose, surenka ir sukrauna šiukšles į specialiai tam skirtus 

konteinerius; 
 5.4. rudenį nugrėbsto ir sušluoja medžių lapus; 
 5.5. žiemą iki 7.00 val. nuvalo sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, įvažiavimo 

teritoriją. Nuvalytus pėsčiųjų takus pabarstyti žvyro ir smėlio mišiniu. Dieną stebi teritorijos 
būklę, prireikus valo sniegą, nedelsiant šalina susidariusį ledą, nudaužo susidariusius varveklius 
nuo vandens latakų;  
  5.6. nedelsiant informuoja ūkio dalies vedėją apie pastebėtą lauko inventoriaus 
sugadinimą; 
  5.7. sutvarko ir saugo savo darbo inventorių ir laiko jį nurodytoje pagalbinėje 
patalpoje; 
  5.8. prižiūri, kad lopšelio-darželio teritorijoje nebūtų rūkoma, girtaujama, apie tai 
informuoja lopšelio-darželio direktorių; 
  5.9. reaguoja į smurtas ir patyčias, nedelsiant apie tai informuoti lopšelio-darželio 
direktorių ar direktoriaus pavaduotoją ugdymui;  
  5.10. vykdo kitus direktoriaus pavaduotojo ūkiui nurodymus, reikalingus tinkamam 
lopšelio-darželio funkcionavimui užtikrinti. 
 
 



 
IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 
 

 6.  Kiemsargis turi teisę: 
  6.1. reikalauti administracijos aprūpinti darbo įrankiais, smėliu, reikalingu žiemos 
laikotarpiu; 
  6.2. nustatyta tvarka gauti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas atostogas 
ir valstybės nustatytas lengvatas; 
  6.3. teikti siūlymus lopšelio-darželio direktoriui darbo sąlygoms gerinti. 
  6.4. dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje. 

 
 

V SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 
  

7.  Kiemsargis atsako už: 
  7.1. pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą, darbo kokybę ir pavestų 
užduočių atlikimą laiku; 
  7.2. darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų, vidaus tvarkos taisyklių 
vykdymą, darbuotojų etikos normų laikymąsi. 
 8. Kiemsargis už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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