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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 7 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 1. Šiaulių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) valytojas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Lopšelio-darželio valytojo pareigybė priskiriama 

darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės pavaldumas: Valytojas pavaldus mokyklos direktoriui. Valytoją skiria ir 

atleidžia iš pareigų, nustato jo pareigybinį atlyginimą ir sudaro su juo rašytinę darbo sutartį lopšelio-

darželio „Gintarėlis“ direktorius. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. Netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai; 

4.2. Valytojas turi būti sąžiningas, pareigingas, atsakingas, kruopštus, savarankiškas, 

mandagus, sugebėti saugiai atlikti pavestą darbą. 

5. Valytojas turi žinoti (išmanyti): 

5.1. lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatus, darbo tvarkos taisykles; 

5.2. materialinės atsakomybės pagrindus; 

5.3. valomam įstaigos plotui keliamus  sanitarinius reikalavimus; 

5.4. valomų patalpų tipus, paskirtį bei apimtį; 

5.5. buitinių atliekų tvarkymo pagrindus, šiukšlių išvežimo grafiką; 

5.6. patalpų priežiūros, valymo atlikimo tvarką; 

5.7. organizacinės technikos, kanceliarinių baldų ir kito inventoriaus priežiūros 

reikalavimus; 

5.8. patalpų interjero ir gėlių priežiūros ypatumus; 

5.9. naudojamų valymo priemonių sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles;  

5.10. pirmines gaisro gesinimo priemones, jų veikimo principus, panaudojimo 

galimybes; 

5.11. pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus; 

5.12. asmeninių apsaugos priemonių naudojimo tvarką; 

5.13. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, 

higienos bei sanitarijos normų reikalavimus; 

5.14. direktoriaus, jo įgaliotų atsakingų asmenų pareigas, pavardes, telefonų numerius; 

5.15. policijos, priešgaisrinės saugos, greitosios medicinos pagalbos, vandentiekio, 

kanalizacijos, dujų, elektros, šilumos tinklų avarinių tarnybų numerius ir kitų reikalingų institucijų 

telefono numerius; 

5.16. direktoriaus nustatytą pranešimų apie gaisrą, nelaimingą atsitikimą, avariją, 

bandymą įvykdyti nusikaltimą ar įvykdytą nusikaltimą ir kt. tvarką; 

5.17. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus. 

6. Valytojas turi mokėti: 

6.1. saugiai naudotis darbo įrankiais ir prietaisais; 

6.2. praktiškai panaudoti esamas pirmines gaisro gesinimo priemones kilus gaisrui; 

6.3. suteikti pirmąją medicinos pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju. 
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7. Valytojas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais 

aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklą, higienos ir sanitarijos normomis, 

kitais norminių aktų reikalavimais, susijusiais su atliekamomis darbo funkcijomis, lopšelio-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, lopšelio-darželio administracijos nurodymais. 

 

III. SKYRIUS 

VALYTOJO FUNKCIJOS 

 

 8. Palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valyti priskirtas patalpas. 

9. Valytojas privalo mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis, 

buitine technika. 

10. Valyti priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis 

nustatyto jų tvarkymo eiliškumo (1 priedas). 

11. Dirbti tik dėvint darbo drabužius ir pirštines. 

12. Valyti patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais skudurais, šepečiais bei kibirais. 

13. Tvarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais 

užsimovus gumines pirštines. 

14. Baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, būtina nuplauti gumines pirštines su 

muilu, nenumovus jų nuo rankų. 

15. Prieš plaunant grindis, jas iššluoti, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių daiktų. 

16. Grindų ir sienų plovimui naudoti muilą arba specialias valymo priemones. 

17. Valyti dulkes nuo baldų. 

18. Valyti dulkes nuo stalų tik tada, kai ant jų nėra dokumentų. 

19. Kasdien valyti veidrodžius, stiklines duris ir durų rankenas. 

20. Valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik 

išjungus juos iš elektros tinklo. 

21. Kasdien valyti kilimus dulkių siurbliu ir, esant būtinumui, priemonėmis, 

šalinančiomis dėmes. 

22. Valyti dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laistyti. 

23. Sutvarkius patalpas, tvarkingai sustatyti kėdes, nepalikti užgriozdintų praėjimų, 

atsuktų čiaupų, įjungtų elektros prietaisų ir apšvietimo. 

24. Tualetuose į šiukšlių dėžes įkloti polietileninius maišelius ir juos keisti. 

25. Praustuvus, unitazus valyti specialiomis priemonėmis. Nebarstyti tualetuose ant 

grindų dezinfekuojančių priemonių. 

26. Laiptus plauti, pastačius kibirą su vandeniu ant viršutinės laiptų pakopos. 

27. Prieš valant langus patikrinti, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę. 

28. Langus valyti su šepečiais, kurių kotai pailginti iki 3 m. 

29. Nenaudoti valymui degių ir nežinomos paskirties skysčių ir rūgščių. 

30. Naudotis dulkių siurblių, griežtai laikantis jo eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, 

kad jis techniškai tvarkingi. 

31. Pernešti elektros prietaisus paėmus tik už rankenos, tempti juos už elektros laido 

draudžiama. 

32. Valytojai neremontuoti pačiam elektros prietaisų. 

33. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant 

informuoti ūkio dalies vedėją. 

34. Nuolat rinkti šiukšles į tam skirtus maišus bei išmesti į specialius konteinerius arba 

šiukšliadėžę mašiną. 

35. Valytojas privalo darbo metu saugoti darbo įrankius, tausoti darbui skirtas 

medžiagas. 
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36. Valytojas atlieka lopšelio-darželio direktoriaus ir ūkio dalies vedėjo teisėtus 

reikalavimus. 

37. Dirbti pagal įstaigoje patvirtintą darbo ir poilsio grafiką, neužsiiminėti kalbos ir 

netrukdyti kitiems. 

 

IV. SKYRIUS VALYTOJO TEISĖS 

 

 38. Valytojas turi teisę: 

38.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytų tinkamas darbui ir saugias darbo sąlygas; 

38.2. reikalauti, kad būtų aprūpintas asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

38.3. turėti kokybiškam pareigų atlikimui būtinus darbo įrankius ir valymo priemones; 

38.4. reikalauti, kad prietaisai, įrankiai ir mechanizmai būtų tvarkingi ir laiku 

remontuojami; 

38.5. dirbti tik tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti yra instruktuotas; 

38.6. sužinoti apie jo darbo aplinkoje esančius sveikatai pavojingus ir kenksmingus 

veiksnius; 

38.7. reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų; 

38.8. ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus; 

38.9. atsisakyti dirbti, jeigu tai kelia pavojų vaikų, jo paties ar kitų dirbančiųjų sveikatai 

ir gyvybei, jeigu pažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti norminiai aktai, apie tai 

pranešant tiesioginiam vadovui; 

38.10. darbo reikalais naudotis tarnybiniu telefonu. 

39. kitos Lietuvos Respublikos teisiniuose aktuose numatytos teisės.  

 

V. SKYRIUS 

VALYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

 40. Valytojas atsako už:  

40.1.savo pareigų vykdymą, laiku atliktas užduotis ir pavedimus; 

40.2. tiesioginio vadovo nurodymų savalaikį vykdymą;;  

40.3. priskirtų mokyklos patalpų priežiūrą, švarą ir tvarką;  

40.4. teisingą  darbo priemonių, įrankių naudojimą; 

40.5. patikėtų materialinių vertybių, inventoriaus saugojimą; 

40.6. atliekamų darbų kokybę; 

40.7. teisingą darbo laiko naudojimą; 

40.8. Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, mokyklos nuostatuose 

ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą; 

40.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros, 

sanitarijos normų reikalavimų vykdymą. 

41. Už šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą valytojas atsako darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

42. Valytojui, pažeidus darbo drausmę, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

43. Valytojas įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams 

asmenims jokios dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 

supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“.  

 

________________________________ 

 

                                                           




