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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
1. Valytojas yra                                                              II grupėje. 
   (pareigybės pavadinimas)                 (nurodoma pareigybės grupė) 
2. Pareigybės lygis – D. 
  (nurodoma, kuriam lygiui (A2, B, C, D) priskiriama pareigybė) 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

  

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

3.1. Valytojo pareigoms priimamas asmuo ne jaunesnis kaip 18 metų, kuriam netaikomi 

išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

3.1. Žinoti vidaus darbo tvarkos taisykles, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, 

vykdyti juos. 

3.2. Privalo žinoti Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos (toliau – Progimnazija) ar Girdžių skyriaus 

(toliau – Skyrius) vidaus darbo tvarką, valomam plotui keliamus reikalavimus, priežiūros ypatumus, 

pranešimų apie gaisrą, nelaimingą atsitikimą, įvykdytą nusikaltimą ir kt. tvarką bei policijos, 

priešgaisrinės saugos, greitosios medicinos pagalbos iškvietimo telefonus. 

3.3. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims jokios dalykinės bei 

kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir 

žinoma dirbant Progimnazijoje ar Skyriuje. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas, vykdo šias funkcijas: 

4.1. Palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valo priskirtas patalpas. 

4.2. Moka naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis, buitine technika. 

4.3. Valo priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis nustatyto jų 

tvarkymo eiliškumo. 

4.4. Valo patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais skudurais, šepečiais bei kibirais. 

4.5. Tvarko, valo tualetus, dirba su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais užsimovus gumines 

pirštines. 

4.6. Baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, būtinai nuplauna gumines pirštines su muilu, 

nenumovus jų nuo rankų. 

4.7. Prieš plaunant grindis, jas iššluoja, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių daiktų. 

4.8. Grindų ir sienų plovimui naudoja muilą arba specialias valymo priemones. 

4.9. Pamokų metu drėgnu būdu valo koridorius. 



4.10. Valo dulkes nuo baldų. Valo dulkes nuo stalų tik tada, kai ant jų nėra dokumentų. 

4.11. Kasdien valo veidrodžius, durų rankenas bei klasės lentą. 

4.12. Valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš 

elektros tinklo. 

4.13. Sutvarkius patalpas, tvarkingai sustato kėdes, nepalieka užgriozdintų praėjimų. 

4.14. Tualetuose į šiukšlių dėžes įkloja polietileninius maišelius ir kasdien juos keičia. 

4.15. Praustuvus, unitazus valo specialiomis priemonėmis. 

4.16. Nebarsto tualetuose ant grindų dezinfekuojančių chemikalų. 

4.17. Laiptus plauna, pastačius kibirą su vandeniu ant viršutinės laiptų pakopos. 

4.18. Prieš valant langus patikrina, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę. 

4.19. Langus valo su šepečiais, kurių kotai pailginti iki 3 m. 

4.20. Nenaudoja valymui degių ir nežinomos paskirties skysčių ir rūgščių. 

4.21. Naudoja dulkių siurblius, griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, kad jie 

techniškai tvarkingi. 

4.22. Perneša elektros prietaisus paėmus tik už rankenos, tempti juos už elektros laido draudžiama. 

4.23. Valytojas neremontuoja pats elektros prietaisų. 

4.24. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoja 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams. 

4.25. Nuolat renka šiukšles į tam skirtus maišus bei išmeta į specialius konteinerius. 

4.26. Nesant tiesioginio darbo, atlieka darbus pagal savo kompetenciją, administracijai nurodžius. 

4.27. Dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose. 

4.28. Kasmet pasitikrina sveikatą. 

4.29. Atsako už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Progimnazijoje ar Skyriuje puoselėjimą, 

reagavimą į smurtą ir patyčias pagal Progimnazijos nustatytą tvarką. 

4.30. Vykdo saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus. 

4.31. Atlieka kitus Progimnazijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavestus 

darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

______________________________________________________________________________ 

Su valytojo pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku juo vadovautis darbe: 

 

 

 

 

 


