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VILNIAUS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO 

VALYTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigybės pavadinimas - Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro (toliau VSMC) valytojas. 

2. Pareigybės grupė – darbuotojas. 

3. Pareigybės lygis – D. 

 

II. SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

4.1. būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas. 

Valytojas tvarko, valo jam priskirtus plotus ir patalpas, laikydamasis jų tvarkymo eiliškumo bei 

nuoseklumo. 

5. Valytojas turi išmanyti: 

5.1. patalpų priežiūros, valymo atlikimo tvarką valo jam priskirtus plotus ir patalpas, 

laikydamasis jų tvarkymo eiliškumo bei nuoseklumo; 

5.2. naudojamų valymo priemonių sudėtį, savybes, naudojimosi jomis taisykles; 

5.3. priemonių, reikalingų darbui rūšis, kokybę. 

 

III. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Valytojas privalo: 

6.1. palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valyti priskirtas patalpas; 

6.2. mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis, buitine technika; 

6.3. valyti priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis nustatyto jų 

tvarkymo eiliškumo; 

6.4. valyti patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais skudurais, šepečiais bei kibirais; 



6.5. valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais užsimovus gumines 

pirštines; 

6.6. nuplauti gumines pirštines su muilu, nenumovus jų nuo rankų baigus darbą su 

dezinfekuojančiais skiediniais;  

6.7. prieš plaunant grindis, jas iššluoti, kad ant grindų neliktų aštrių daiktų; 

6.8. naudoti muilą arba specialias valymo priemones grindų ir sienų plovimui; 

6.9. valyti koridorius pamokų metu drėgnu būdu; 

6.10. valyti dulkes nuo baldų, nuo stalų valyti dulkes tik tuomet, kai ant jų nėra dokumentų; 

6.11. kasdien valyti veidrodžius, stiklines duris ir durų rankenas bei klasės lentą; 

6.12. valyti dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus 

juos iš elektros tinklo; 

6.13. valyti dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laistyti, 

6.14. sutvarkius patalpas, tvarkingai sustatyti kėdes, nepalikti užgriozdintų praėjimų; 

6.15. kasdien užpildyti muilines skystu muilu ir boksus tualetiniu popieriumi (jei reikia ir 

tualetiniais rankšluosčiais); 

6.16. tualetuose į šiukšlių dėžes įkloti polietileninius maišelius ir kasdien juos keisti; 

6.17. valyti praustuvus, unitazus specialiomis priemonėmis; 

6.18. nebarstyti tualetuose ant grindų dezinfekuojančių chemikalų; 

6.19. plauti laiptus pastačius kibirą su vandeniu ant viršutinės laiptų pakopos; 

6.20. patikrinti prieš valant langus ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę; 

6.21. valyti langus su šepečiais, kurių kotai pailginti iki 3 metrai; 

6.22. nenaudoti valymui degių ir nežinomos paskirties skysčių ir rūgščių; 

6.23. naudotis dulkių siurbliais, griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, kad jie 

techniškai tvarkingi; 

6.24. pernešti elektros prietaisus paėmus tik už rankenos, tempti juos už elektros laido 

draudžiama; 

6.25. neremontuoti pačiam elektros prietaisų; 

6.26. pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant 

informuoti ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjui; 

6.27. nuolat rinkti šiukšles į tam skirtus maišus bei išmesti į specialius konteinerius. 

7. Valytojas yra tiesiogiai pavaldus Centro ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjui. 

8. Atlikdamas savo funkcijas, visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti VSMC bendruomenės 

narių asmens duomenų saugą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos 

konfidencialumą. 
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