SPECIALŪS REIKALAVIMAI KIEMSARGIO
PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
1. Darbuotojas, einantis kiemsargio pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų;
1.2. būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti tai patvirtinantį
sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, praėjęs medicininę apžiūrą, nesergantis psichinėmis
ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis tinkamai bendrauti su žmonėmis;
1.3. gebėti valstybine kalba dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
1.4. būti sąžiningas ir pareigingas;
1.5. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.
2. Kiemsargis dirba vadovaudamasis darbo sutartimi, lopšelio-darželio nuostatais, lopšeliodarželio darbo tvarkos taisyklėmis, Valstybinėmis higienos normomis, saugos ir sveikatos
instrukcija, Gaisrine saugos instrukcija bei šiuo Aprašymu.
KIEMSARGIO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
3. Kiemsargio funkcijos:
3.1. 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;
3.2. teritorijoje palaikyti tvarką ir švarą. Nustatytu laiku valyti jam pavestą prižiūrėti
teritoriją, o likusį laiką stebėti teritorijos būklę ir nedelsiant šalinti atsiradusias šiukšles, iškritusį
sniegą;
3.3. neleisti, kad transporto priemonės būtų statomos ant vejos, važinėtų per želdinius;
3.4. prižiūrėti želdinius ir gėlynus, karpyti dekoratyvinius krūmus, nušienauti žolę;
3.5. patikrinti, ar visi šuliniai tvarkingai uždengti dangčiais, duobės, ar nėra nutrauktų oro
elektros linijų;
3.6. pastebėjus asmenis, besiruošiančius įvykdyti nusikaltimą (įsilaužimą į patalpas, ir kt.)
arba įvykdžiusius nusikaltimą, nedelsiant iškviesti policiją, pranešti apie įvykį direktoriui;
3.7. reikalauti, kad šunų šeimininkai nevedžiotų šunų po prižiūrimą teritoriją. Apie
prižiūrimoje teritorijoje pastebėtus valkataujančius šunis, benamius katinus, pranešti atitinkamai
tarnybai, arba direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams;
3.8. surinkti šiukšles po konteinerių - esančių teritorijoje išvežimo;
3.9. nedeginti valomame plote šiukšlių ir žolės;
3.10. saugoti jam išduotas darbo priemones;
3.11. nepatikėti savo pareigų kitam asmeniui;
3.12. žiemos metu laiku šalinti sniegą ir ledą nuo šaligatvių, kiemo takų, privažiavimo kelių
Šaligatvius, takus ir kelius barstyti smėliu ar druska;
3.13. pasirūpinti, kad laiku būtų nudaužomi nuo stogų kabantys ledo varvekliai arba pačiam
juos nudaužyti;
3.14. informuoti įstaigos administraciją apie pastebėtą ar įtariamą smurtą prieš vaiką ar
kitokį vaiko teisių pažeidimą;
3.15. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdyti kitus lopšelio-darželio direktoriaus
pavestus vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės
aktams.
3.16. Vykti savo pareigybes nurodytas pareigybės aprašyme.
_______________________________

