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VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „SPYGLIUKAS“ 

       
                                                                                            PATVIRTINTA 
                                                                                                     Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“

                                                                                         l.e.p.direktorės Rolandos Talutienės 

                                                                                            2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1 

 

 

SARGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR 

 

I. BENDROJI DALIS 

  

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas“ sargo pareigybė yra priskiriamas 

nekvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis: sargas priskiriamas D lygio  pareigybei. 

3. Pareigybės paskirtis:  užtikrinti pastato, jo teritorijoje ir įstaigos patalpose esančio 

materialaus ir nematerialaus turto apsaugą. 

4. Sargo pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai. 

5. Pavaldumas: sargas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkiui, atskaitingas direktoriui. 

6. Šis pareigybės aprašas pasikeitus Lietuvos respublikos įstatymams arba kitiems teisės 

norminiams aktams ir esant būtinybei direktoriaus iniciatyva. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

7. Sargui keliami reikalavimai: 

7.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, gebėti valstybine kalba dėstyti mintis 

žodžiu; 

7.2. būti sąžiningas, pareigingas, komunikabilus, savo elgesiu ir veikla nepažeisti 

etikos principų ir taisyklių.  

7.3. Sargu gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, pasitikrinęs sveikatą ir 

instruktuotas  

pagal atitinkamas instrukcijas;  

7.4. Sargas turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 

7.4.1. naudotis gesintuvais; 

7.4.2. žinoti gaisrinės, policijos ir administracijos darbuotojų telefonus; 

7.4.3. darbo tvarkos taisyklių reikalavimus; 

7.4.4. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus. 
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7.5. Savo veikloje vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos sprendimais, įstaigos nuostatais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 

bendromis higienos normomis ir šiuo pareigybės aprašu; 

7.6. Privalo laikytis patvirtinto darbo grafiko; 

7.7. Patikrinti, kad patalpos nedarbo metu būtų užrakintos, langai uždaryti, teritorijoje 

neturi būti pašalinių žmonių ir transporto priemonių; 

7.8. Perduodamas budėjimą ir perimdamas budėjimą, sargas privalo patikrinti, ar 

neįjungti       elektros prietaisai, ar užsukti vandens čiaupai, ar raktinėje visi grupių ir pagalbinių 

patalpų raktai, ar neišdaužti langai, neatrakintos durys, nesulaužytas lauko inventorius, ar nėra 

svetimų asmenų patalpoje. Specialiame sąsiuvinyje fiksuoti pastebėtus budėjimo metu prietaisų 

gedimus, sulaužytus baldus ar kt.; 

7.9. Pastebėjus gaisrą, įsilaužimą, bandymą sugadinti pastate ar lopšelio-darželio 

teritorijoje        esančius daiktus ar medžiagas, sargas privalo apie tai informuoti priešgaisrinę 

apsaugą, policiją tiesioginį vadovą, nurodyti, kas atsitiko. 

             7.10. Sargui draudžiama:  

7.10.1.naudotis savadarbiais elektriniais šildymo prietaisais su atvira spirale, 

palikti juos be priežiūros; 

7.10.2. palikti savo darbo vietą; 

7.10.3. dirbti darbus, nesusijusius su pareigomis, be tiesioginio vadovo leidimo; 

7.10.4. atsivesti pašalinius asmenis. 

 

III.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Sargo funkcijos: 

     8.1. Veiksmai, įsibrovus užpuolėjams:  

8.1.1.neatkreipiant užpuolikų dėmesio, stengtis perduoti pavojaus signalą, savo 

elgesiu       nesukelti sąmyšio, neprovokuoti užpuolėjų, neatidaryti durų į kitas patalpas, stengtis 

įsiminti užpuolėjų išvaizdą ir ypatingus požymius; 

8.1.2.užpuolėjams pasišalinus – pranešti tiesioginiam vadovui, policijai, suteikti 

pirmąją          pagalbą nukentėjusiesiems, reikalui esant iškviesti greitąją medicinos pagalbą, 

neįsileisti ir neišleisti patalpose ar teritorijoje įvykio metu buvusių darbuotojų (išskyrus 

medicinos, teisėsaugos ir priešgaisrinės saugos darbuotojus);  
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8.1.3. saugoti įvykio vietą, neliesti daiktų, baldų, kol atvyks teisėsaugos 

darbuotojai,          nepasakoti užpuolimo detalių (aplinkybių) pašaliniams asmenims, 

pažįstamiems;  

8.2. Gavus pranešimą apie sprogmenų padėjimą:  

     8.2.1. nekelti panikos, stengtis užduoti kuo daugiau klausimų skambinančiajam, 

gautą                  informaciją užrašyti;  

     8.2.2.baigus pokalbį, telefono ragelį palikti nepadėtą, kad būtų galima sužinoti iš 

kur                 skambinta;  

     8.2.3. nedelsiant apie gautą pranešimą informuoti tiesioginį vadovą, policiją;    

8.3. Tiesioginiam vadovui įsakius evakuotis, būtina vykdyti reikalavimus: 

       8.3.1. išjungti darbo vietoje elektros prietaisus, pasiimti asmeninius daiktus;   

       8.3.2. pastebėjus neįprastą daiktą, neliesti jo ir skubiai pranešti tiesioginiam 

vadovui;  

       8.3.3. evakuotis iš pastato artimiausiu keliu vadovaujantis evakavimo schemomis 

ir                  ženklais.  

8.4. Išjungti elektros srovę ir pranešti tiesioginiam darbo vadovui šiais atvejais:  

       8.4.1.pastebėjus laidų gedimą; sugedus elektros instaliacijai (neveikia, 

kibirkščiuoja          kištukinis elektros lizdas, jungiklis), pajutus svylančių laidų kvapą;  

8.4.2. nutrūkus elektros energijos tiekimui.  

8.5. nedelsiant reaguoti į pavojaus signalą:  

       8.5.1. apžiūrėti pažeistą zoną;  

       8.5.2. iškviesti specialiąsias tarnybas.  

8.6  Kilus gaisrui:  

      8.6.1. elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją;  

      8.6.2. iškviesti ugniagesius;  

      8.6.3. jeigu yra evakuoti žmones;  

      8.6.4. gaisrą gesinti turimomis priemonėmis;  

      8.6.5. informuoti tiesioginį darbo vadovą.  

 

IV. UGDYTINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Sargas, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą: 

9.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus; 
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9.2. primena asmeniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, lopšelio-

darželio               nuostatas ir elgesio taisykles; 

93. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą ugdytinio grupės auklėtoją, lopšelio-

darželio               direktorių, tėvus apie įtariamas ar įvykusias patyčias; 

9.4. esant grėsmei ugdytinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą 

galinčius        suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar lopšelio-darželio darbuotojus, 

direktorių) ir/ar institucijas (pvz.: policiją, greitąją pagalbą ir kt.). 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

10. Sargas atsako už: 

10.1. lopšelio - darželio pastatų ir teritorijos saugumą.  

10.2. savo veiksmus ir funkcijų vykdymą.  

10.3. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;  

10.4. teisingą darbo laiko naudojimą; 

10.5. darbo drausmės pažeidimus; 

10.6. žalą, padarytą lopšeliui-darželiui, dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

10.7. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimų vykdymą. 

10.8. etikos ir moralės normų darbe ir visuomenėje laikymąsi. 

12. Sargas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 13. Sargas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminę 

atsakomybę. Drausminę nuobaudą skiria lopšelio-darželio direktorius. 

_______________________ 

Susipažinau ir sutinku: 

 

____________________________________                                Data _________________ 

                (sargo vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau ir sutinku: 

 

____________________________________                                Data _________________ 

                (sargo vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau ir sutinku: 

 

____________________________________                                Data _________________ 

                (sargo vardas, pavardė, parašas) 
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Susipažinau ir sutinku: 
 

____________________________________                                Data _________________ 
                (sargo vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau ir sutinku: 

 

____________________________________                                Data _________________ 
                (sargo vardas, pavardė, parašas) 

Susipažinau ir sutinku: 

 

____________________________________                                Data _________________ 
                (sargo vardas, pavardė, parašas) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 




