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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA IR PASKIRTIS 

 

1. Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ valytojo pareigybė yra priskiriama nekvalifikuotų 

darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Valytojos pareigybės paskirtis ‒ užtikrinti švarą ir tvarką Alytaus lopšelio-darželio 

„Pušynėlis“ patalpose. 

4. Valytoją skiria pareigoms ir atleidžia iš jų lopšelio-darželio direktorius. 

5. Valytojo darbą prižiūri ir kontroliuoja direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

6. Valytojas pavaldus lopšelio-darželio direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

7. Šias pareigas einančiam darbuotojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

 

8. Išvalyti buitines atliekas ir šiukšles iš salės, tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių, 

laiptinių, tualeto ir išnešti jas į nustatytą sandėliavimo vietą arba specialųjį konteinerį. 

9. Rankiniu ir mechanizuotu būdu šluostyti dulkes, valyti ir plauti grindis, laiptines, sienas, 

priskirtų patalpų langus (iš lauko pusės turint reikiamas apsaugos priemones). 

10. Nuvalyti dulkes nuo stalų, kėdžių ir kito inventoriaus. 

11. Gavus plovimo ir dezinfekavimo priemones bei inventorių, ruošti plaunamus, 

dezinfekcijos skiedinius, valyti jais tualetą, koridorius, salę, tarnybines ir pagalbines patalpas. 

12. Pastatyti šiuškliadėžes, išvalyti ir dezinfekuoti jas. 

13. Sutvarkyti darbo inventorių ir sandėliuoti jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje. 

14. Baigus darbą, patikrinti ar užrakintos visų patalpų durys, uždaryti langai, nėra paliktų 

įjungtų elektros prietaisų, išjungta elektra. 

15. Įjungti apsaugos signalizaciją ir užrakinti lopšelio-darželio pagrindinio įėjimo duris. 
 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ  

 

 

16. Valytojas atsako už: 

16.1. savo darbo kokybę ir tinkamą pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą; 
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16.2. žalą, padarytą lopšeliui-darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo;  

16.3. lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos, priešgaisrinės saugos, 

darbuotojų etikos normų laikymąsi; 

17. Lopšelio-darželio valytojas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

________________________________________ 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku          

 

                                             

________________________________________________________________________________            
(pareigos)                                          (parašas)               (vardas, pavardė)                         (data) 

 




