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ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 

 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. 16 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lopšelio-darželio valytojo pareigybės aprašymas reglamentuoja valytojo, dirbančio 

pagal darbo sutartį, darbinę veiklą. 

2. Valytojas yra priskiriamas darbininkų grupei. 

3. Pareigybės lygis: valytojas priskiriamas D lygio pareigybei. 

4. Pareigybės paskirtis: palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą įstaigos patalpose. 

5. Sudarant darbo sutartį, valytojas pasirašytinai supažindinamas su lopšelio-darželio 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijomis, 

valytojo pareigybės aprašymu, kitais darbovietėje galiojančiais aktais. 

6. Valytojas yra tiesiogiai pavaldus ūkio dalies vedėjui. 

7. Valytoją priima į darbą ir atleidžia, skiria darbo užmokestį lopšelio-darželio 

direktorius Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta 

tvarka. 

  

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALYTOJUI 

 

8. Valytojo kvalifikacijai netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

9. Palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valo priskirtas patalpas;  

10. Plauna šių patalpų grindis, sienas, koridorius, langus, laiptinę, valo ir plauna 

sanitarinius mazgus, drėgna šluoste valo grindų apvadus ir laiptų turėklus; 

11. Valo dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų ir palangių; 

12. Valo dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laisto; 

13. Plovimo ir dezinfekavimo medžiagas naudoja pagal paskirtį gamintojo 

nurodytomis sąlygomis ir vadovaujasi atitinkamų patalpų plovimo ir dezinfekavimo priemonių 

planais; 

14. Pildo patalpų valymo ir dezinfekavimo darbų žurnalus; 

15. Į konteinerius išneša šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoja unitazus ir kriaukles 

bei kitus sanitarinius mazgus; 

16. Baigus darbą, patikrina patalpas ar nėra užgriozdintų praėjimų, atsuktų čiaupų, 

neišjungtų elektros prietaisų, atidarytų langų, neužrakintų durų.  

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

                       17. Lopšelio–darželio valytojas pavaldus direktoriui ir atskaitingas ūkio dalies 

vedėjui. 

 18. Valytojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

           18.1. už savo pareigų tinkamą vykdymą ar nevykdymą šiame pareigybės aprašyme.         

           18.2. už darbo tvarkos taisyklių vykdymą; 



18.3. už darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų vykdymą; 

          19. už darbo drausmės pažeidimus ir padarytą materialinę žalą gali būti traukiamas 

drausminėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Drausminę nuobaudą 

skiria lopšelio-darželio direktorius. 

 

_________________ 
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