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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

VALYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ valymo įrenginių priežiūros darbininkas 

(toliau – valymo įrenginių priežiūros darbininkas), kodas 912902, yra kvalifikuotas darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – C, būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta 

profesinė kvalifikacija. 

3. Pareigybės paskirtis – prižiūrėti Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ baseiną. 

4. Pareigybės pavaldumas – valymo įrenginių priežiūros darbininkas pavaldus ir 

atskaitingas direktoriaus pavaduotojui ūkiui, priima į darbą ir atleidžia iš jo darželio direktorius.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS DARBININKUI 

 

5. Valymo įrenginių priežiūros darbininkas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turi būti ne jaunesnis, kaip 18 metų asmuo, nustatyta tvarka pasitikrinęs sveikatą ir 

išklausęs higienos įgūdžių mokymo ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo kursus, išklausęs 

įvadinį, priešgaisrinį ir darbo vietoje instruktavimus; 

5.2. privalo išmanyti: 

5.2.1. baseino įrengimo, priežiūros ir kontrolės pagrindinius reikalavimus; 

5.2.2. vandens priežiūros reikalavimus; 

5.2.3. cheminių medžiagų koncentraciją; 

5.2.4. baseino vandens dezinfekciją; 

5.2.5. vandens valymo priemonių veiksmingumą, jų dozavimą; 

5.2.6. baseino vandens testavimo prietaisus; 

5.2.7. testo prietaisu chloro kiekio nustatymą; 

5.2.8. patalpos ir vandens temperatūras; 

5.2.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimus. 

5.3. privalo vadovautis Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir 

priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijomis, direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

VALYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS DARBININKO FUNKCIJOS 

 

6. Valymo įrenginių priežiūros darbininkas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Valo vandenį pašalinant nešvarumus, dulkes. 

6.2. Viešai teikia vandens kokybės rodiklius (temperatūrą, pH, liekamojo aktyvaus chloro 

arba kitos vandens dezinfekcijai naudojamos medžiagos liekamasis kiekis). 

6.3. Reguliariai prižiūri ir profilaktiškai tikrina visą įrangą. 

6.4. Vieną–du kartus per  mėnesį ir esant reikalui tikrina užpildytus žurnalus apie visus 

priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbus, vandens tyrimus. 

6.5. Numato ir užsako reikalingą cheminių medžiagų kiekį vandens dezinfekcijai. 
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6.6. Ne rečiau, kaip kartą per mėnesį, vykdo baseino vandens kokybės tyrimus: 

mikrobiologinius, parazitologinius. Kartą per pusmetį atlieka cheminius tyrimus. Kartą per ketvirtį 

– chloroformo. 

6.7. Nutraukia baseino eksploataciją nustačius baseino vandens užterštumą, viršijantį 

higienos normos nurodytus dydžius, išleidžia vandenį, išvalo baseiną, dezinfekuoja ir pripildo 

vandenį, atlieka vandens mikrobiologinius ir parazitologinius tyrimus. 

6.8. Darbo metu vilki darbo drabužius. 

6.9. Naudojant chemines medžiagas laikosi darbų saugos ir higienos reikalavimų. 

6.10. Esant reikalui iškviečia baseino įrangos priežiūros specialistus. 

6.11. Dalyvauja bendrose darželio veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, savivaldoje, 

bendruomenės talkose ir kt., teikia pasiūlymus darbo kokybei gerinti. 

6.12. Vykdo kitus direktoriaus pavedimus ir užduotis, nenumatytus šiame pareigybės 

aprašyme. 

7. Valymo įrenginių priežiūros darbininkas puoselėja emociškai saugią aplinką, reaguoja į 

smurtą bei patyčias darželyje. 

 
___________________________________ 

 


