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KAISIADORIV R. ZrcZnnanru MoKyKLos-DARzELro,,vArKysrES DvARAS.6
KIEMSARGIO PAREIGYBES APN,TSYIUAS

I. PAREIGYBE

1' Kaisiadoi\ r. Liezmariq mokyklos-darzelio ,,Vaikystes dvaxas" (toliau - mokykla-darzelis)
kiemsargio pareigybe yra priskiriama darbinintq grupli.
l' lareievbes lygis ir.kodas: kiemsargis priskiriarias D lygio pareigybei, kodas - 961303.
1' l*.,gyues paskirtis: palaikyti paryzii.ngqtvark4 ir svaiq mokyliios- darzelioteritorijoje.
4. Pavaldumas : kiemsargis pavaldus direktoiiaus pavaduotoj ui utiui.

II. SPECIALUS RUXALAVIMAI STAS PAREIGAS EINANiIAM
DARBUOTOJUI

5' Kiemsargio kvalifikacijai netaikomi iSsilavinimo ar profesines kvalifikacijos reikalavimai.6, Kiemsargis turi Zinoti ir i5manyti:
6.1, pavestos priZilreti teritorijos ribas;
6 .2. priLinrimai teritorij ai kel i amus sanitarini us reikalavirnus ;
6.3. buitiniq atliekq tvarkymo pagrindus;
6.4. nustatyt4 prane5imq apj: mokykloje-darZelyje lvykusj ivyki tvark4;
6'5' vandentiekio k kanalizacijos, dujq, elei<tros,'Silumos tinklq'avariniq tarnybq i5kvietimo
telefonq numerius;
6.6. Siuk5liq i5veZimo grafik4;
6,7. valstybines veliavos i5kelimo datas,
7. Kiemsargis privalo vadovautis:
7,1. Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais aktais;
7 '2' Ltetuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais
norminiais aktais, reglamentuojandiais biudZetiniq istaigq veikl4, darbo 

'santyt<ius,";**ra*
saugq ir sveikatq;
7 ,3. darbo tvarkos taisyklemis;
L4. darbo sutarlimi:
7.5. Siuo pareigybes apraSymu;
7'6' kitais istaigos lokaliniais dokumentais (isakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklemis irpan.).

III. sms pARErcAs ErNANiro DARBUoToJo FUNKCTJos

8, Kiemsargis atlieka Sias funkcijas:
8'1' pradedamas darbE, apeina mokyklos-clarlelio teritorii4 ir isitikina, ar
dangdiais, ar nel.a nutrauktq oro eiektros linijq laidq;
8.2. palaiko pavyzding4 tvark4 ir svar4 mokyklos-dari.erio teritorijoje;
8.3, nustatytu laiku.. ryte ir po pietq tvaiko pavest4 teritorii[, o rikusi
buklg, nedelsdamas salina teritorijoje aisiradusias siuksres;

visi Suliniai uZdengti

laik4 stebi teritorijos



8.4. kiekvienq metq pavasarf ir rudeni atlieka. pagrindini teritorijos tvarkym4: Siuk5les,

saus4 Zolg, nukritusius medZiq labus, medZiq ir krumtl Sakas sugrebia i kruvas ir pasin:pina,

kad jos b[tq paSalintos i5 mokyklos-darZelio teritorijos;
8.5. pasirfipina, kad Siuk5les ir kitos atliekos b[tq klaunamos tik i tam tikslui skirtus konteinerius;
8,6. nurodo direktoriaus pavaduotojui flkiui tvarkos paZeidejus;

8.7. priZiDri, kad transporto priemones nebfrttl statomos ant vejos, nevaZinetq per Zeidinius,
Zeldiniq netrypttl pestiej i ;

8.8, sodina ir priZiflri Zeldinius ir gelyr-rus, karpo krlmus, nupjauna Zolq;

8,9. prane5a direktoriaus pavaduotojui flkiui apie teritorijoje pastebetus senyvus medZius, il[Zusias
Sakas, kurios gali kelti pavojq aplinkiniams;
8,10, priZiuri, kad vaikai neZaisttl transporto judejirno zonose;

8,11. prane5a gyv[nq tarnyboms apie pastebetus mokyklos-darZelio teritorijoje ar netoliese
esandius valkataujandius ir benamius gyvDnus;

8,12. kasdien pa5alina teritorijoje esandias Siuk5les;

8,13. prane5a direktoriaus pavaduotojui [kiui apie mokyklos-darZelio teritorijoje pastebetus

itartinus daiktus, medZiagas, galindias sprogti ar kitaip pakenkti sveikatai;
8.14. praneia direktoriaus pavaduotojui ukiui apie rnokykloje-darlelyje atsiradusius kenkejus ir
imasi priernoniq kenkej ams pa5alinti;
8.15. Ziemos metu nukasa snieg4 ir Salina 1ed4 iS mokyklos-darLeho teritorijos, nuo
privaZiavimo kelitl, Saligatviq, prie atliekq surinkimo konteineriq, pabarsto takus ir kelius smeliu,
pasirlpina, kad nedelsiant bfltq nudauZomi nuo stogq pastebeti kabantys ledo varvekliai;
8.16. nacionaliniq Svendiq dienomis nustatytu laiku i5kelia valstybinq veliav4 ir nustatytu
laiku j4 nuima.

IV. MOKINIU SAUGUMO UZTIKRINIMAS

9, Kiernsargis, ftar'gs ar pastebejgs Zodines, fizines, socialines patydias, smurtE:
9.1, nedelsdamas isikiSa ir nutraukia bet kokius toki itarimq keliandius veiksmus;
9.2. primena mokiniui, kuris tydiojasi, smurtauja at yra itariamas tydiojimusi, mokyklos nuostatas ir

- mokinio elgesio taisykles;
9.3. ra3tu informuoja patylusio patydias, smurt4 mokinio klases aukletoj4 apie itariamas ar

irrykusias patydias;
9.4. esant gresmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant laeipiasi i pagalb4 galindius suteikti
asmenis (tevus (globejus, rlpintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoriq) irlar institucijas (pvz,:
policij4, greit4j4 pagalb4 ir kt.).
i0. Kiemsargis, itargs ar pastebejgs patydias kibernetineje erdveje arba gavqs apie jas praneSim4:
10.1. esant galimybei i5saugo vykstandiq patydiq kibernetineje erdveje irodymus ir nedelsdamas
imasi reikiamq priemoniq patydioms kibernetinej e erdvej e sustabdyti;
10.2. ivertina gresmg mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi i pagalbq galindius suteikti asmenis (tevus
(globejus rlipintojus) irlar mokyklos darbuotojus, direktoritl) ar institucijas (policij4);
10.3. pagal galirnybes surenka informacij4 apie besitydiojanditl asmenq tapatybg, dalyviq skaidiq ir
kitus galimai svarbius faktus;
10.4. raStu informuoja patydias patyrusio mokinio klases aukletoj4 apie patydias kibernetineje
erdveje ir pateikia ilodymus (i5saugot4 informacij4);
10.5. turi teisg apie patydias kibernetineje erdveje plane5ti Lietuvos Respublikos ry5iq reguliavimo
tarnybai pateikdamas praneSim4 interneto svetaineje adlesu www.drauqiskasinternetas.lt.

v. SIa.s PAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo ATSAKoMYBE

11, Kiemsargis atsako uZ:
11.1. paskirtos priZiflreti mokyklos-darZelio teritorijos sanitaring buklq;
I 1.2. keliq ir takq prieZiflr4;
1 1,3. vie5os tvalkos palaikymq mokyklos-darZelio teritorijoje;



1 1.4. Zeldiniq ir augalq prieZir.rr4;

1 1.5. tvarking4 irenginiq ir frankiq eksploatacijq ir jq prieZiflr4;

1 1.6. patiketq materialiniq vertybiq saugojim4;

1 1.7. teisingE darbo laiko naudojimE,

11,8. darbo drausmds paZeidimus;
1 | .9 . Lala,, padarytq mokyklai-darZeliui, del savo kaltes ar neatsargumo ;

1 1 .10. darbuotojq saugos ir sveikatos, gaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimq vykdym4.

12. Kiemsargis uZ savo pareigq netinkam4 vykdym4 atsako darbo tvalkos taisykliq ir Lietuvos

Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
13. Kiensalgis uZ darbo drausmds paZeidimus gali bUti traukiamas drausmiudn atsakomyben.

Drausming nuobaud4 skiria rrokyklos-darZelio direktorius.


