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įsakymu Nr. V-58 
 

SKALBĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Skalbėjas yra nekvalifikuotas darbuotojas, kuriam netaikomi išsilavinimo ar profesinės 

kvalifikacijos reikalavimai (kodas – 912103). 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis – rūpintis minkštojo inventoriaus skalbimu ir priežiūra. 

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio ūkvedžiui, skyriuose – 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

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

5.1. mokėti naudotis skalbimo mašina, išmanyti naudojimosi taisykles ir jomis vadovautis 

dirbant; 

5.2. mokėti naudotis lygintuvu, išmanyti naudojimosi taisykles ir jomis vadovautis dirbant; 

5.3. išmanyti cheminių medžiagų laikymo ir naudojimo tvarką ir ja vadovautis dirbant. 
 

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. surūšiuoja skalbinius pagal spalvą, audinio faktūrą ir nešvarumo laipsnį; 

6.3. surūšiuotiems skalbiniams atitinkamai parenka skalbimo priemones ir skalbimo mašinos 

darbo režimą; 

6.4. džiovina skalbinius tam pritaikytoje patalpoje; 

6.5. išlygina skalbinius; 

6.6. atlieka reikalingą minkštojo inventoriaus taisymą (siūti, lopyti);  

6.7. sudaro ir suderina patalynės skalbimo grafikus; 

6.8. išduoda surūšiuotus ir išlygintus švarius skalbinius;  

6.9. laikosi naudojimosi įrenginiais 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, 

atjungia juos iš elektros lizdo. Negali palikti veikiančių elektros prietaisų be priežiūros;  

6.10. dirba tik su tvarkingais įrengimais, pastebėjus skalbimo technikos gedimus, informuoja 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams arba ūkvedį;  

6.11. saugo ir taupiai, racionaliai naudoja darbo priemones bei inventorių, materialinius bei 

energetinius išteklius;  

6.12. plovimui, valymui, dezinfekavimui naudoja tik tokius skysčius ir medžiagas, kurias išdavė 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams arba ūkvedys. Nenaudoti neaiškios kilmės ir nežinomo 

poveikio medžiagų; 



6.13. darbo priemones naudoja pagal darbo priemonių dokumentuose nurodytus jų saugaus 

naudojimo reikalavimus; 

6.14. užtikrina skalbimo patalpų, įrenginių ir įrankių sanitarinius-higieninius reikalavimus: darbo 

dienos pabaigoje patalpas išvalo, palanges ir kitus horizontalius paviršius nuplauna, patalpas išvėdina. 

Baigus darbą, palieka tvarkingą skalbyklą;  

6.15. saugo ir tausoja lopšelio-darželio turtą bei jam priskirtas darbo priemones, taupo elektrą ir 

vandenį; 

6.16. užtikrina skalbyklos patalpų švarą ir joje esančių švarių ir nešvarių skalbinių laikymo 

tvarką; 

6.17. stebi minkštojo inventoriaus susidėvėjimą ir, esant reikalui, suderina su ūkvedžiu minkštojo 

inventoriaus nurašymą; 

6.18. dalyvauja inventorizuojant patikėtas materialines vertybes, rūpinasi jų apskaita; 

6.19. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio teisėtus administracijos nurodymus.  

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

7. Skalbėjas atsako už: 

7.1. kokybišką savo funkcijų vykdymą; 

7.2. emociškai saugios aplinkos puoselėjimą, pageidaujamo elgesio modeliavimą, reagavimą į 

smurtinį elgesį, patyčias; 

7.3. konfidencialumo principo laikymąsi. 

8. Skalbėjas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

___________________________________________ 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku: 

 

_________________________________________ 

  (vardas ir pavardė, parašas, data) 

 

 


