
 

 

                                                                                                   PATVIRTINTA       

                                                   Pasvalio   lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

                                                                   direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d.                         

                                                                                                   įsakymu Nr. DV-78 

   

PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“ 

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

KODAS: 8157 

 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ (toliau – Lopšelis-darželis) skalbėjas (toliau – 

skalbėjas). Pareigybės grupė – nekvalifikuoti darbininkai. 

2.  Pareigybės lygis – D.  

 

II.  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Pagal Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymą, skalbėjui nebūtinas išsilavinimas.   

        4. Skalbėjas  turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 

1.  4.1. išklausyti privalomojo higieninio mokymo programą pagal sveikatos žinių atestavimo 

nurodymus prieš pradedant dirbti ir vėliau kas penkis metus; 

  4.2.  darbo įrankių paskirtį ir naudojimo tvarką; 

        4.3. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos 

apsaugos reikalavimus; 

4.4. turi žinoti asmens higienos reikalavimus,  apie saugius darbo metodus, apie darbo vietos 

paruošimą bei sutvarkymą; 

5. Profesinė darbo patirtis nenustatoma. 

6. Skalbėjo pagrindinis darbo tikslas yra švariai plauti ir prireikus dezinfekuoti patalynę, 

lyginti visą minkštąjį inventorių.  

7. Skalbėjas dirba vadovaudamasis Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos 

ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, Lopšelio-darželio nuostatais, šiuo pareigybės 

aprašymu. 

 

III.  SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

8. Šias pareigas einantis skalbėjas vykdo šias funkcijas:                           

8.1. plauna skalbinius; 

8.2. lygina; 

8.3. lopo patalynę, darbuotojų darbo drabužius, siūna; 

8.4.  reguliariai pateikia grupių auklėtojų padėjėjoms švarią patalynę, rankšluostukus; 

8.5. atlieka skalbyklos, džiovyklos patalpų valymo darbus darbo dienos pabaigoje; 

8.6. baigus darbą patikrina, ar uždaryti langai, ar išjungti elektros įrenginiai, ar užtikrintos 

priešgaisrinės apsaugos priemonės; 

8.7. dalyvauja kiemo tvarkymo talkose, prireikus talkina ir grupės darbuose; 
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      8.8. reaguoja į smurtą ir patyčias nepriklausomai nuo smurto ir patyčių formos, turinio, lyties, 

amžiaus, socialinio statuso, religinės ar tautinė priklausomybės ar kitų asmenų ypatybių, įsikiša 

įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – nedelsiant nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus. 

 

 IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

9. Skalbėjas atsako už skalbinių kokybišką išplovimą, išlyginimą. 

10. Atsako už jam patikėto minkšto inventoriaus saugumą. 

11. Atsako už laiku išduotą į grupes švarią patalynę, rankšluoščius ir kt. 

12. Už pavestų uždavinių ir funkcijų netinkamą vykdymą skalbėjas atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

13. Skalbėjas atlygina savo darbo pareigų pažeidimu dėl jo kaltės padarytą turtinę ir neturtinę 

žalą Darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir vykdysiu: 


