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VALYTOJO (ATŽALYNO GIMNAZIJOS SPORTO SALĖJE) PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas – Valytojas (911209) 

2. Pareigybės grupė – darbininkai, D – lygis. 

3. Tiesiogiai pavaldus ir darbą koordinuoja sporto centro direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams. 

 

II . SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4.  Ne jaunesni nei 18 metų. Netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai. 

5. Žinoti darbų saugos instrukciją; 

6. Žinoti ir vykdyti kolektyvinę sutartį; 

7. Žinoti ir laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių; 

8. Žinoti materialinės atsakomybės pagrindus; 

9. Žinoti naudojimosi elektros įrankiais (dulkių siurbliu ir kt.) saugios eksploatacijos 

instrukciją; 

10. Turėti privalomojo higienos mokymo ir privalomojo pirmosios medicininės pagalbos 

mokymo žinių atestavimo pažymėjimą  

11. Gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka.(asmens medicininė knygelė – sveikatos pasas F 048/a); 

 

III . PAREIGYBEI PRISKIRTOS FUNKCIJOS 

 

12. Patalpų valytojai skiriamos šios funkcijos: 

12.1.  kiekvieną darbo dieną plauti ir valyti jam paskirtų sporto salės patalpų grindis, 

sienas, koridorius, laiptines, valyti ir plauti sanmazgus, nuvalyti drėgnu skuduru grindų apvadus ir 

laiptų turėklus. Kartą savaitėje dulkių siurbliu, o kasdien drėgnu skuduru išvalyti kilimus, drėgnu 

skuduru nušluostyti dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų ir palangių; 

12.2.  sporto salės grindis valyti ne rečiau kaip du kartus per dieną naudojant valymo 

priemones; 

12.3.  rūpintis, kad persirengimo kambariai, dušai, tualetai turi būti švarūs visą laiką ir 

valomi drėgnu būdu naudojant Lietuvoje leidžiamus valiklius ir dezinfekcines medžiagas; 

12.4.  valyti dulkes nuo kambarinių augalų, reikalui esant persodinti kambarinius 

augalus; 

12.5.  dirbant su valymo, plovimo, dezinfekcijos priemonėmis laikytis gamintojo ar 

tiekėjo saugos duomenų lapuose nurodytų saugos sveikatai reikalavimų; 

12.6.  keturis kartus per metus nuvalyti langų stiklus ir nuplauti jų rėmus; 



12.7.  kasdien į numatytas vietas išnešti šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoti unitazus 

ir kriaukles bei kitus sanmazgus: 

12.8.  atsiradus aplinkybėms, dėl kurių negalima tinkamai atlikti pavestus darbus, 

kreipiasi į administracijos darbuotoją, kuruojantį šią pareigybę.  

13. Dėvėti švarius, lengvai skalbiamus darbo drabužius, avėti darbo avalynę; 

14. Vykdyti civilinės saugos funkcijas kasdieninėje veikloje ir ekstremalių situacijų 

atvejais; 

15. Baigus darbą patikrinti patalpas ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti 

langai, įjungti apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją. 

16. Laikytis profesinės etikos ir elgesio kultūros taisyklių: 

17. Darbo metu būti dėmesingu. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

18. Atsako: 

18.1. už administracijos įsakymų, parėdymų vykdymą; 

18.2. už atliekamo darbo kokybę; 

18.3. už saugos darbe, bei vidaus tvarkos taisyklų vykdymą; 

18.4. už šių reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus, dėl kurių įvyko arba galėjo įvykti 

nelaimingas atsitikimas, įvyko ar galėjo įvykti avarija, darbuotojas susirgo profesine liga, sutriko 

darbas, įvyko gaisras arba užsidegimas darbuotojams, kurie savo veiksmu arba neveiksmu pažeidė 

minėtus dokumentus arba žinodami, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, bet dirbo tokiomis 

sąlygomis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, 

administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

_______________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

      (susipažinau)                                       (vardas, pavardė, parašas) 

 

  

 

 Pareigybės aprašymas pakeistas__________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(nurodyti, kuo remiantis daromi pakeitimai, pakeitimo turinys ir data) 

________________________________________________________________________________ 

 

Su pakeitimu susipažinau ir sutinku:___________________________________________________ 

                                               (vardas, pavardė, parašas, data) 

 Pareigybės aprašymas pakeistas__________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(nurodyti, kuo remiantis daromi pakeitimai, pakeitimo turinys ir data) 

________________________________________________________________________________ 

 

Su pakeitimu susipažinau ir __________________      _________________________________ 

                                      (sutinku arba nesutinku)                     (vardas, pavardė, parašas, data) 

 

  

  

 

 


