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I. PAREIGYBĖ 

 

1.Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ (toliau-darželis) valytojas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą iš savivaldybės biudžeto. Jį į darbą priima ir 

atleidžia įstaigos vadovas.  

2. Pareigybės lygis – D. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, pasitikrinęs sveikatą asmuo; 

3.2. žinoti plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus; 

3.3. žinoti Gerosios higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms reikalavimus; 

3.4. privalo būti išklausęs privalomojo higienos įgūdžių mokymus; 

3.5. turi būti susipažinęs su darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir 

priešgaisrinės saugos instrukcijomis, išklausęs įvadinį ir darbo vietoje instruktažus. 

              

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

 4. Valytojas vykdo šias funkcijas: 

 4.1. kasdien vedina kabinetų, buitinių patalpų, salės, koridoriaus laiptinių patalpas; 

4.2.kasdien valo, plauna priskirtų patalpų grindų dangą priskirtas patalpas, naudodamasis 

darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis;  

4.2. kasdien valo priskirtas patalpas drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis nustatyto jų 

tvarkymo eiliškumo;  

4.3. valo muzikos ir sporto sales po kiekvieno užsiėmimo; 

4.4. kiekvieną darbo dieną drėgna pašluoste nuvalo dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų 

ir kitų baldų, durų ir palangių;  

4.5. nuvalo langų stiklus ir nuplauna jų rėmus pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus 

metuose;  

4.6. valo patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingomis pašluostėmis, šepečiais;  

4.7. tvarko, valo tualetus, dirba su cheminėmis priemonėmis, dėvėdamas gumines pirštines;  

4.8. valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus 

juos iš elektros tinklo;  

4.9. prižiūri patalpose esančius augalus;  

4.10. prižiūri, kad tualeto patalpose netrūktų reikiamų priemonių (skysto muilo, tualetinio 

popieriaus ir rankšluosčių);  
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4.11. tualetuose į šiukšlių dėžes įkloja polietileninius maišelius ir kasdien juos keičia;  

4.12. išneša šiukšles į šiukšlių konteinerius; 

4.13. racionaliai naudoja valymo priemones; 

4.14. baigus darbą patikrina patalpas ar nėra neišjungtų elektros prietaisų ar uždaryti langai 

ir užrakina patalpų duris;  

4.15. vykdo kitus ūkio dalies vedėjo nurodymus, susijusius su patalpų  priežiūra. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS 

5. Valytojas turi teisę: 

5.1. nustatyta tvarka gauti LR darbo kodekse nustatytas atostogas ir valstybės nustatytas 

lengvatas; 

 5.2. gauti informaciją, konsultacijas bei kitą pagalbą iš ūkvedžio; 

 5.3. dalyvauti įstaigos savivaldoje. 

 

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO  DARBUOTOJO  

ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

 6. Lopšelio – darželio valytojas pavaldus lopšelio - darželio ūkvedžiui ir atskaitingas 

darželio direktoriui. 

 7. Už šio pareigybės aprašo reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko arba 

galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko įstaigos veikla, 

įvyko arba galėjo įvykti avarija, įvyko gaisras arba užsidegimas, darbuotojams, kurie savo veiksmu 

arba neveiksmu pažeidė minėtus dokumentus, arba, žinodami, kad pažeidžia darbų saugos 

reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

 

 

_______________ 




