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PATALYNĖS, RANKŠLUOSČIŲ, DARBO APRANGOS, ŽAISLŲ SURINKIMO, 

SKALBIMO, IŠDAVIMO IR APSKAITOS  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Patalynės, rankšluosčių, darbo aprangos, žaislų surinkimo, skalbimo, išdavimo ir 

apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato naudojamų patalynės ir skalbinių surinkimo, 

skalbimo, išdavimo ir apskaitos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) tvarką.  

2. Aprašo tikslas – užtikrinti Lietuvos higienos normos „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus“.  

 

II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS 

 

3. Skalbykla – patalpų kompleksas, kuriame  yra nešvarioji skalbyklos dalis. Joje tvarkomi: 

priimami, pakuojami, laikomi, atiduodami išvežimui į skalbyklą, pakraunami į skalbykles, 

skalbiami nešvarūs skalbiniai. Ir skalbyklos švarioji dalis, kurioje tvarkomi, išimti iš skalbyklių 

džiovinami, lyginami, rūšiuojami, laikomi ir išduodami grupėms švarūs skalbiniai, patalynė. 

 

 

III.  BENDRIEJI SKALBYKLOS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI 

 

4. Skalbinių ir patalynės išdavėjas (toliau – Išdavėjas) yra atsakingas už patalynės ir 

skalbinių priežiūrą. Jis: 

4.1. keičia vaikų patalynę: priima iš auklėtojų padėjėjų nešvarią patalynę, išduoda švarią; 

4.2. veda nešvarių skalbinių priėmimo, atidavimo plovimui skalbiančiai įmonei ir švarių 

skalbinių priėmimo iš jos, išdalijimo apskaitą; 

4.3. skalbia minkštus žaislus, užuolaidas, įstaigos darbuotojams duotus darbo rūbus, o esant 

reikalui, ir šlapią patalynę;  

4.4. netinkamus naudoti patalynę bei rankšluosčius atrenka nurašymui. 

5. Skalbykloje švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso (skalbinių 

priėmimo, laikymo, skalbimo, džiovinimo, lyginimo, išdavimo) metu neturi susikirsti. 

6.  Švarūs bei nešvarūs skalbiniai turi būti tvarkomi taip, kad būtų išvengta švarių skalbinių 

kryžminės (antrinės) taršos. 

7.   Skalbyklos patalpos, įrenginiai, inventorius turi būti švarūs.  

8. Švarūs skalbiniai laikomi švarių skalbinių priėmimo ir išdavimo patalpoje švarių 

skalbinių laikymui skirtose spintose. 

9.  Nešvarūs skalbiniai laikomi nešvarių skalbinių laikymo patalpoje. 

 

 

 



IV. SURINKIMAS, SKALBIMAS, APSKAITA 

 

10. Išdavėjas nustatytu patalynės, rankšluosčių, žaislų keitimo grafiku priima iš grupių 

nešvarią patalynę, rankšluosčius, žaislus. 

11. Iki kiekvienos savaitės ketvirtadienio Išdavėjas nešvarią patalynę sudeda į maišus, 

užrašo maišuose esantį kiekį pagal rūšį ir maišus užriša. Sudaro bendrą išvežamų skalbinių, 

rankšluosčių sąrašą, kiekį ir atiduoda skalbimą vykdančiai įstaigai. Priima iš skalbyklos atvežtus 

švarius skalbinius, juos patikrina, suskaičiuoja, rūšiuoja, sudeda į švarių skalbinių patalpoje 

esančias spintas. 

12. Įstaigoje plaunama tik šlapia patalynė, rankšluosčiai, nešvarios užuolaidos, žaislai bei 

įstaigos darbuotojams išduoti darbo rūbai, ir ne daugiau nei 25 kartus per mėnesį Išdavėjo darbo 

metu.  Įstaigos lėšomis aprūpinama skalbimo priemonėmis tik numatytam skalbimų skaičiui. 

13. Plaunant įstaigoje, skalbiniai surūšiuojami pagal spalvą, audinio faktūrą ir nešvarumo 

laipsnį, iškratomi iš skalbinių pūkai, plunksnos, aštrūs daiktai ir kitos šiukšlės, apžiūrimos darbo 

rūbų kišenės ar nėra daiktų. 

14. Skalbimo priemonės naudojamos ekonomiškai, pagal plaunamų skalbinių svorį. 

15. Įstaigoje skalbiniai, darbo rūbai lyginami lygintuvu ar lyginimo presu, vadovaujantis 

įrengimų naudojimo instrukcijomis. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

16. Išdavėjas turi ekonomiškai, racionaliai ir taupiai naudoti elektrą, vandenį, skalbimo 

priemones, atsakyti už patalynės skalbinių priėmimą iš grupių, pridavimą į skalbyklą, priėmimą 

atvežus iš jos, ir išdavimą grupėms. 

 

_________________ 


