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PATVIRTINTA 

Veisiejų socialinės globos namų direktoriaus 

2021 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-16 

 

APTARNAVIMO IR ŪKIO PADALINYS 

 

 PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAS  

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Priežiūros darbuotojas priskiriamas darbuotojo pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – D, kuriam profesinė kvalifikacija nereikalinga. 

3. Pareigybės paskirtis –patalpų priežiūra ir valymas. 

4. Pareigybės darbo sritis – Veisiejų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) patalpų 

priežiūra ir valymas. 

5. Priežiūros darbuotojas tiesiogiai pavaldus aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovui. 

6. Priežiūros darbuotoją skiria pareigoms ir atleidžia iš jų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro 

rašytinę darbo sutartį įstaigos vadovas. 

 

II. KOMPETENCIJA 

 

7. Priežiūros darbuotojas privalo išmanyti:  

7.1. globos namų darbo organizavimą;  

7.2. materialinės atsakomybės pagrindus;  

7.3. patalpų priežiūros, valymo atlikimo tvarką;  

7.4. organizacinės technikos, kanceliarinių baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus;  

7.5. patalpų interjero ir gėlių priežiūros ypatumus;  

7.6. priemonių, reikalingų darbui, rūšis, kokybę;  

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

7.8. kėlimo darbų leidžiamas normas;  

7.9. pirmosios pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe;  

7.10. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.  

8. Priežiūros darbuotojas privalo išklausyti ir išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, 

priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, sanitarijos ir estetinius reikalavimus.  

9. Priežiūros darbuotojas privalo vadovautis Globos namų direktoriaus įsakymais, Globos namų 

darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiais pareiginiais nuostatais.  

 

III. FUNKCIJOS 

 

10. Priežiūros darbuotojas turi vykdyti šias funkcijas: 

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

10.2. dirbti tik su tvarkingu inventoriumi, tausoti jį ir laikytis visų darbo saugumo reikalavimų; 
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10.3. valyti priskirtas patalpas nustatytu periodiškumu drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis 

nustatyto jų tvarkymo eiliškumo; 

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

10.5. tarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais užsimovus 

gumines pirštines;  

10.6. prieš plaunant grindis, jas iššluoti, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių daiktų; 

10.7. grindų, grindų apvadų ir sienų plovimui naudoti muilą arba specialias valymo priemones;  

10.8. valyti dulkes nuo šildymo radiatorių, stendų,  palangių, paveikslų, baldų ir kitų paviršių. 

Valyti dulkes kabinetuose nuo stalų tik tada, kai ant jų nėra dokumentų;  

10.9. valyti veidrodžius, stiklines duris ir durų rankenas; 

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

juos iš elektros tinklo. Esant jų gedimui informuoti aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovą; 

10.11. valyti dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas prižiūrėti, esant reikalui persodinti, laistyti;  

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

10.13. kasdien patikrinti ir jei reikia užpildyti muilines skystu muilu ir boksus tualetiniu 

popieriumi (jei reikia ir tualetiniais rankšluosčiais);  

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

10.15. praustuvus, unitazus valyti specialiomis priemonėmis;  

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

10.17. prieš valant langus patikrinti, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę. Juos iš lauko pusės valyti 

esant reikalui, bet ne rečiau kaip du kartus per metus; 

10.18. langus valyti su šepečiais, kurių kotai pailginti;  

10.19. naudotis dulkių siurbliais, grindų valymo mašinomis, griežtai laikantis jų eksploatavimo 

taisyklių ir įsitikinus, kad jie techniškai tvarkingi;  

10.20. nuolat rinkti šiukšles į tam skirtus maišus bei išmesti į specialius konteinerius, jas 

rūšiuojant;  

10.21. vykdyti kitus teisėtus tiesioginio vadovo ir/ar direktoriaus nurodymus; 

10.22. ekonomiškai naudoti įstaigos materialines vertybes; 

10.23. vaduoti kitus priežiūros darbuotojus jų atostogų metu. 

11. Priežiūros darbuotojas  privalo mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo 

priemonėmis, buitine technika.  

12. Baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, turi nuplauti gumines pirštines su muilu, 

nenumovus jų nuo rankų.  

13. Priežiūros darbuotojui griežtai draudžiama pačiam remontuoti elektros prietaisus.  

14. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoti 

aptarnavimo ir ūkio padalinio vadovą.  

 

Susipažinau: 
(parašas)   (Vardas,Ppavardė)   (Data) 


