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                                                                                                         įsakymu Nr. V1 – 54 

  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. __Skalbėjas_______yra _________III_________________________________________ 

2. Pareigybės lygis – _____D__________________________________________________ 

3. Pareigybės paskirtis: nuolat skalbti, prižiūrėti bei lyginti skalbinius, atlikti kitas jo kompetencijai 

priskirtas fukcijas. 

4. Pareigybės pavaldumas. Skalbėjas pavaldus Lopšelio-darželio direktoriui, pavaduotojui ūkiui ir 

bendriesiems klausimams. 

 

  

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip pagrindinis. 

5.2. Gebėti valstybine kalba dėstyti mintis žodžiu. 

5.3. Būti sąžiningas, pareigingas, komunikabilus. 

5.4. Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių. 

5.5. Išmanyti skalbimo, valymo, balinimo, lyginimo būdus ir galimybes. 

5.6. Išmanyti skalbimo, džiovinimo, valymo, lyginimo ir kitų darbo funkcijoms atlikti reikalavimų  

įrengimų ir mašinų techninius aprašymus, eksploatavimo taisykles, jų veikimą, mokėti jais naudotis. 

5.7. Žinoti patalpų evakuavimo schemas. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

  

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Priima surūšiuotus ir nerūšiuotus nešvarius skalbinius. 

6.2. Skalbia, džiovina ir lygina skalbinius: rūbus, rankšluosčius, patalynę, lovų užtiesalus, pledus, 

užuolaidas, darbuotojų darbo drabužius, staltieses, vaikų minkštus žaislus ir panašiai. 

6.3. Išduoda surūšiuotus ir išlygintus švarius skalbinius, sudėtus į skalbinių maišus transportavimui. 

6.4. Laikosi naudojimosi įrengimais ir įrankiais darbų saugos reikalavimų. Prieš pradėdamas darbą, 

patikrina elektros prietaisus, įvertina, ar nėra atvirų, neizoliuotų ar nepritvirtintų laidų, ar padėtos 

nuo paslydimo apsaugančios priemonės. Užbaigus darbą – išjungia elektros prietaisus ir įrenginius 

ir ištraukia juos iš elektros lizdo. Negali palikti veikiančių elektros prietaisų be priežiūros. 

6.5. Saugo ir tinkamai ir tik darbo funkcijoms atlikti, taupiai, racionaliai naudoja darbo priemones 

bei inventorių, materialinius bei energetinius išteklius. 

6.6. Užtikrina skalbimo patalpų, įrenginių ir įrankių sanitarinių- higieninių reikalavimų vykdymą: 

darbo dienos pabaigoje patalpas, įrenginius ir įrankius valo, dezinfekuoja, išvalytus įrengimus ir 



įrankius išdžiovina, grindis, palanges ir kitus horizontalius paviršius išplauna ir išdezinfekuoja, 

patalpas išvėdina, vieną kartą per mėnesį valo skalbyklos sienas, langus, lubas ir kitus paviršius. 

Baigus darbą, palieka tvarkingą skalbyklą, uždaro langus, užrakina patalpas, įjungia apsaugos 

sistemas. 

6.7. Pastebėjus skalbimo technikos gedimus, informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkiui ir 

bendriesiems klausimams. 

6.8. Atskirai dezinfekuoja ir atskirai laiko skalbyklos patalpų valymo priemones, kempines, šluostes 

ir kt. 

6.9. Neįleidžia į patalpas pašalinių asmenų. 

6.10. Vykdo kitus direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojos ūkiui ir bendriesiems klausimams 

teisėtus nurodymus. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

  

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 

7.1. Jam numatytų pareigų ir darbo funkcijų tinkamą vykdymą. 

7.2. Darbo drausmės pažeidimus. 

7.3. Tinkamą darbo laiko ir darbo priemonių naudojimą tik darbo funkcijoms vykdyti. 

7.4. Darbo laiką neviršijant darbuotojui darbo grafike numatyto darbo laiko. 

7.5. Skalbimui skirtų priemonių tinkamą laikymą ir naudojimą.  

7.6. Kokybišką savo funkcijų vykdymą.          

 

 

 

Susipažinau:  

Skalbėjas: 
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