
 

 

NERINGOS GIMNAZIJA  

 

 

TERITORIJOS VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Teritorijos valytojas                                                     II grupė 
(pareigybės pavadinimas)                                              (nurodoma pareigybės grupė) 

2. Pareigybės lygis : ____D____;  kodas 961301 

3. Pareigybės paskirtis: reglamentuoti teritorijos valytojo darbinę veiklą. 

4. Pareigybės pavaldumas :teritorijos valytojas yra tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui. 

5. Teritorijos valytoją į darbą priima ir atleidžia gimnazijos direktorius vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu. 

6. Teritorijos valytojo pareigybė reikalinga, nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme numatytai 

veiklai organizuoti ir vykdyti. 

7. Teritorijos valytojas turi vadovautis gimnazijos nuostatais, gimnazijos direktoriaus įsakymais, 

gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais pareiginiais nuostatais ir  etikos principais.     

8. Teritorijos valytojas turi išklausyti ir žinoti saugos darbe, priešgaisrinės bei elektros saugos 

reikalavimus. 

II SKYRIUS 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

9. Teritorijos valytojas turi atitikti šiuos reikalavimus: 

9.1. Teritorijos valytojas turi būti nuovokus, energingas, fiziškai stiprus, psichologiškai tvirtas 

asmuo, sąžiningas, be žalingų įpročių. 

9.2. Mokėti: 

9.2.1. naudotis įvairiais darbo įrankiais ir įrenginiais skirtais ūkio priežiūrai; 

9.2.2. dirbti su mechaniniu pūtimo įtaisu ir kt. 

9.2.3. dirbti su mechanine žoliapjove, mechaniniu dalgiu (trimeriu); 

9.3.4. gerai suprasti ir žinoti saugumo technikos, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

9.3. Gebėti: 

9.3.1. savarankiškai planuoti kiemo priežiūros darbų eiliškumą; 

9.3.2. prisiimti atsakomybę už pavestų įpareigojimų vykdymą; 

9.3.3. dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis; 

 

III SKYRIUS 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

10. Teritorijos valytojas privalo vykdyti šias funkcijas: 

11. Tvarkyti gimnazijos teritoriją, lauko sporto aikštyną: 

11.1. šluoti, pataisyti teritorijos tvarkomas vietas; 

11.2. prižiūrėti vejas mokyklos teritorijoje, pjauti žolę, laistyti; 

11.3. Surinkti šiukšles bei išvalyti šiukšliadėžes; 

11.4. nugrėbti ir sušluoti medžių lapus; 

11.5. laistyti ir prižiūrėti gėlynus; 

11.6. nuvalyti sniegą ir ledą nuo praėjimo takų, pabarstyti smėliu ar spec. priemonėmis; 



 

 

 

11.7. prižiūrėti medžius, krūmus esančius mokyklos teritorijoje, genėti šakas, karpyti gyvatvores. 

Jei mokyklos teritorijoje yra nulaužtų medžių šakų, jas sutvarkyti, supjaustyti, sukapoti bei nunešti 

į tam skirtą vietą; 

11.8. prižiūrėti mokyklos pastatą iš lauko pusės: kiek pasiekia nuvalo nešvarias sienas, nuplauna 

lietvamzdžius, palanges. 

IV SKYRIUS 

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

12. Teritorijos valytojas turi teisę: 

12.1. Reikalauti, kad būtų laikomasi nustatyto darbo ir poilsio režimo; 

12.2.  Reikalauti, kad būtų skiriama pakankami įrankių normaliam darbų atlikimui; 

12.3. Reikalauti spec. Saugumo priemonių bei rūbų savo pareigų atlikimui; 

12.4. Naudotis numatytomis lengvatomis; 

12.5. ginti teisme pažeistas savo teises ir teisėtus interesus. 

13. Teritorijos valytojas atsako už :  

12.1. atliekamų darbų kokybę; 

12.2. prietaisų, įrankių teisingą eksploatavimą bei priežiūrą; 

12.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus; 

13. Teritorijos valytojas  už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

14. Teritorijos valytojas už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas drausminėn 

atsakomybėn. Drausminę nuobaudą skiria gimnazijos direktorius. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
Susipažinau, supratau ir sutinku  

 

_________________________________________________ 
Vardas, pavardė, parašas 

 

 


