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KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“  

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

Pareigybės pavadinimas - valytojas. 

Pareigybės grupė – darbuotojas. 

 Pareigybės lygis – D, kuriam netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

Pareigybės pavaldumas – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

Pareigybės paskirtis – kasdien valyti ir prižiūrėti jam paskirtą plotą įstaigoje, du 

kartus per metus valyti visus prižiūrimame plote esančius langus, ir papildomai, kai ant langų 

atliekama vaikų veikla (tapoma, klijuojama ir pan.) prieššventiniu laikotarpiu, kartą per mėnesį 

atlikti generalinį jam paskirtų patalpų valymą. 

 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Darbuotojui, einančiam šias pareigas netaikomi išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos reikalavimai. 

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
 

1. Valytojas privalo: 

1.1. kasdien valyti ir prižiūrėti jam priskirtą plotą įstaigoje; 

1.2. valyti kilimines dangas bei inventorių mokyklos-darželio salėse, koridoriuose, 

kabinetuose, klasėse ir kitose patalpose; 

1.3. po kūno kultūros užsiėmimų drėgnu būdu valyti grupės, salės grindis; 

1.4. rūpintis sanitarinių mazgų švara; 

1.5. du kartus per metus valyti visus prižiūrimame plote esančius langus, ir 

papildomai, kai ant langų atliekama vaikų veikla (tapoma, klijuojama ir pan.) prieššventiniu 

laikotarpiu; 

1.6. kartą per mėnesį atlikti generalinį jam paskirtų patalpų valymą; 

1.7. esant nepalankiai epidemiologinei situacijai įstaigoje, atlikti salės, sanitarinių 

mazgų ir kitų patalpų dezinfekciją; 

1.8. prižiūrėti koridoriuose, kabinetuose, klasėse, laiptinėse esančias gėles: persodinti, 

 laistyti, purenti, purkšti, tręšti; 

1.9. rūpestingai naudoti darbui skirtą inventorių; 

1.10. dirbti tik tvarkingais darbo įrankiais, apie gedimus informuoti ūkvedę; 
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1.11. asmeninius daiktus laikyti tik personalo persirengimui skirtoje vietoje; 

1.12. palaikyti švarą ir tvarką patalpoje, kur sandėliuojami darbo įrankiai; 

1.13. pranešti ūkvedei apie pastebėtus pažeidimus valomame plote: nesandarius 

langus, įdužusius stiklus, sulūžusį inventorių, atsišerpetojusias grindis, aštrius daiktus ir pan.; 

1.14. talkinti einamojo remonto metu, dalyvauti bendrose bendruomenės narių talkose; 

1.15. negalėdamas atvykti į darbą, apie tai pranešti mokyklos-darželio direktorei arba 

ūkvedei; 

1.16. esant reikalui, darbdavio pavedimu, darbuotojui sutikus, atlieka darbus 

nenumatytus sutartyje, neprieštaraujant LR Darbo kodeksui; 

1.17. atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos lopšelyje-darželyje 

puoselėjimą, reaguoja į smurtą ir patyčias pagal lopšelyje-darželyje nustatytą tvarką. 
 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

2. Valytojas atsako: 

2.1. už savo pareigybės nuostatų vykdymą ir lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklių 

laikymąsi; 

2.2. už jam paskirtų patalpų švarą ir tvarką; 

2.3. už jam patikėto inventoriaus saugumą;  

2.4. už lopšelio-darželio patalpų užrakinimą. 

3. Lopšelio-darželio darbuotojai, kurie nevykdo savo pareigų, fiziškai, psichiškai ar 

moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

4. Lopšelio-darželio darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

 

 

 


