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VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Valytojas yra darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Valytojo pareigybės paskirtis – užtikrinti lopšelio-darželio patalpų tvarką, švarą ir higieną. 

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus 

ūkvedžiui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Valytoju gali dirbti asmuo, sulaukęs 18 metų, pateikęs dokumentą apie sveikatos būklę, 

sugebantis savarankiškai dirbti. 

6. Valytojas turi žinoti, mokėti: 

6.1. darbo tvarkos taisyklių reikalavimus; 

6.2. naudotis elektriniais prietaisais (dulkių siurbliu), žinoti jų saugaus eksploatavimo 

reikalavimus; 

6.3. kaip naudotis cheminėmis medžiagomis; 

6.4. išvengti veiksmų, galinčių sukelti gaisrą; 

6.5. rankų plovimo taisykles; 

6.6. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Į darbą ateiti ir iš jo išeiti darbo grafike nurodytu laiku. 

8. Valyti ir palaikyti švarą priskirtame plote: I aukšto sanitarijos taškuose, koridoriuje, 

administracijos patalpose, metodiniame, logopediniame kabinetuose, salėje. 
9. Valyti patalpas drėgnu būdu specialiai tam skirtu valymo inventoriumi vieną kartą per 

dieną, o esant būtinybei ir dažniau. 
10. Kasdien valyti dulkes nuo palangių, baldų. Naudoti tik reikalavimus atitinkančius valiklius 

ir laikytis jų laikymo ir naudojimo reikalavimų. 
11. Du kartus per metus –  kovo ir rugpjūčio mėnesiais, o esant būtinybei ir dažniau,. valyti 

langus. Pastebėjus, kad yra įtrūkę langų stiklai, įlūžę jų rėmai, apie tai pranešti direktoriui. 
12. Ypatingai švariai valyti tualetų klozetus, praustuvus. 
13. Plauti duris. 
14. Sumarkiruoti inventorių ir naudoti jį pagal paskirtį. 
15. Pradedant darbą patikrinti, ar nepažeista elektros buities technikos laidų izoliacija, 

elektrinių prietaisų korpusai, kištukiniai lizdai (rozetės), šakutės, valdymo mygtukai. Kai yra bent 

vienas iš minėtų pažeidimų, dirti tokiais elektriniais prietaisais draudžiama. 
16. Darbo metu nenaudoti buitinių cheminių ir bakteriologinių parazitų bei graužikų naikinimo 

preparatų. 
17. Pajutus sveikatos sutrikimą nedelsiant apie tai pranešti direktoriui. 



18. Jeigu negali atvykti į darbą dėl pateisinamos priežasties, apie tai įspėti direktorių. 

19. Baigus darbą, patikrinti ar patalpose uždaryti langai, užrakinti kabinetai. 

20. Visus įrankius, darbo drabužius sudėti į jiems skirtą vietą. Naudotus skudurus, kempines 

išplauti ir padžiauti. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

21. Valytojas atsako už: 

21.1. paskirto valomo ploto atitikimą higienos reikalavimams; 

21.2. saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus; 

21.3. darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą; 

 21.4. žalą, padarytą įstaigai, dėl savo kaltės ar neatsargumo; 

 21.5  už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos lopšelyje-darželyje puoselėjimą, reagavimą į 

smurtą ir patyčias pagal Velžio lopšelyje-darželyje nustatytą tvarką;  

22. Už šios instrukcijos nevykdymą taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta 

drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

23. Už darbuotojo pareigų netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už padarytą materialinę žalą 

darbuotojas atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

24. Darbuotojas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu jokios 

komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo 

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

___________________ 

 

 

Susipažinau 

 

__________ 
(Parašas) 

__________________________ 
(Vardas ir pavardė) 

______________ 
(Data) 

 


