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Šilalės r. Kvėdarnos darželio “Saulutė” 
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 įsakymu Nr. V- 29 

 

ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“  

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ valytojas. 

2. Pareigybės grupė – darbininkas. 

3. Pareigybės lygis D. 

4. Valytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų, nustato jos mėnesinį darbo užmokestį, sudaro 

rašytines darbo sutartį darželio direktorius. 

5. Valytojas tiesiogiai pavaldus darželio ūkvedžiui ir darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI, KELIAMI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

6. Valytoju priimamas asmuo, kuriam netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

7. Turi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  nustatyta tvarka, pasitikrinęs 

sveikatą 

8. Būti pareigingas, sąžiningas.  

9. Būti tvarkingas, mandagus ir taktiškas su kolegomis, darbuotojais, mokiniais bei interesantais. 

10. Valytojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais įstatymais, 

darželio direktoriaus įsakymais, darželio nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų 

saugos, priešgaisrinėmis instrukcijomis  ir higienos normų  reikalavimais ir šiuo pareigybės 

aprašymu. 

11. Žinoti materialinės atsakomybės pagrindus, 

12. Žinoti organizacinės technikos, kanceliarinių baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus. 

13. Žinoti priemonių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę. 

14. Žinoti naudojamų valymo priemonių sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles. 

15. Žinoti kėlimo darbų leidžiamas normas, bei darbų aukštyje reikalavimus. 

 

III SKYRIUS 

VALYTOJO FUNKCIJOS 
 

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

17. Pagal plovimo, valymo ir dezinfekavimo programos reikalavimus plauna, dezinfekuoja 

valgyklos patalpas, stalų, lentynų paviršius. 

18. Valyti patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais skudurais, šepečiais bei kibirais. 
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19. Tvarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais užsimovus gumines 

pirštines. 

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

21. Valyti dulkes nuo baldų. 

22. Valyti dulkes nuo stalų ar baldų tik tada, kai ant jų nėra dokumentų. 

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

24. Valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš 

elektros tinklo. 

25. Kasdien valyti kilimines dangas dulkių siurbliu ir, esant būtinumui, priemonėmis, šalinančiomis 

dėmes. 

26. Prižiūrėti gėles. 

27. Sutvarkius patalpas, tvarkingai sustatyti kėdes, nepalikti užgriozdintų praėjimų, atsuktų čiaupų, 

įjungtų elektros prietaisų ir apšvietimo. 

28. Tualetuose į šiukšlių dėžes įkloti polietileninius maišelius ir kasdien juos keisti. 

29. Praustuvus, unitazus valyti specialiomis priemonėmis. 

30. Langus valyti, prieš valant patikrinti, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę. 

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

32. Valytojas privalo darbo metu saugoti darbo įrankius, tausoti darbui skirtas medžiagas. 

33. Baigus darbą išjungia apšvietimą darželio patalpose, patikrina, ar užrakintos darželio patalpos, 

uždaryti langai. 

34. Pastebėjusi sugadintą inventorių, gedimą santechniniuose įrengimuose ar elektros instaliacijoje, 

praneša darželio administracijai, remonto darbininkui, esant būtinybei, pagal galimybes šalina 

gedimą.  

35. Baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, būtina nuplauti gumines pirštines su muilu, 

nenumovus jų nuo rankų. 

36. Mokinių atostogų metu atlieka nesudėtingus remonto darbus, padeda tvarkyti aplinką, dirba 

kitus ūkio darbus. 

IV SKYRIUS 

VALYTOJO TEISĖS 
 

37. Valytojas turi teisę: 

37.1. reikalauti,  kad laiku ir pakankamais kiekiais aprūpintų darbui skirtomis valymo priemonėmis, 

įrankiais bei asmeninėmis apsaugos priemonėmis; 

37.2. reikalauti saugių ir sveikų darbo sąlygų; 

37.3. teikti darželio administracijai pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms pagerinti; 

37.4. dalyvauti darželio susirinkimuose bei reikšti savo nuomonę. 

 

V SKYRIUS 

VALYTOJO ATSAKOMYBĖ 
 

38. Valytojas atsako: 

38.1. už laiku ir kokybiškai pavestų užduočių atlikimą; 
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38.2. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka už savo pareigų 

netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus. 

39. Valytojui draudžiama: 

39.1.   naudotis įstaigos turtu ne darbo reikalais; 

39.2.   naudoti darbo laiką nedarbo tikslais.  

39.3.   darbo metu naudoti alkoholinius gėrimus, darželio patalpose rūkyti, svaigintis toksinėmis 

medžiagomis. 

 

 

Susipažinau vieną egzempliorių gavau ir įsipareigoju vykdyti: 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė, parašas) 

 


