
Lazdijų mokykla-darželis ,,Kregždutė“ skelbia atranką valytojos(-jo) pareigoms užimti nuo  

 2022 m. birželio 15 d. 

1,0 pareigybės dydžio darbo krūviu pagal neterminuotą darbo sutartį 

Pareigybės pavadinimas – Valytoja(-as), pareigybės kodas 911209. 

Pareigybės lygis D. 

 

1. Reikalavimai pretendentams: 

  1.1. sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą; 

  1.2. gebėti reguliariai ir kokybiškai valyti, dezinfekuoti ir prižiūrėti priskirtas patalpas, jose esantį 

inventorių ir technines darbo priemones; 

  1.3. laikytis etikos reikalavimų, sąžiningai atlikti savo pareigas; 

  1.4. turėti galiojančią privalomojo sveikatos patikrinimo asmens medicininę knygelę. 

 

2. Valytojos(-jo) funkcijos: 

  2.1. reguliariai, pagal higienos reikalavimus palaikyti tvarką ir švarą bei kruopščiai valyti priskirtas 

patalpas ir jose esantį inventorių, technines darbo priemones ir kitus paviršius; 

  2.2. laikytis darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros 

reikalavimų; 

  2.3. naudoti plovimo ir dezinfekavimo priemones pagal paskirtį, žinoti jų koncentraciją ir vartojimo 

būdus. 

 

3. Privalumai: 

  3.1. privalomos asmens savybės – atsakingumas, darbštumas, iniciatyvumas; 

  3.2. buvusių darboviečių rekomendacijos. 

 

Pretendentai į pasirinktą pareigybę privalo pateikti šiuos dokumentus: 

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 

  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. 

  3. Gyvenimo aprašymą. 

  4. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

 

Dokumentai priimami nuo 2022 m. gegužės 6 d. iki 2022 m. gegužės 19 d. 

Dokumentai priimami pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8.00 

iki 15.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ raštinėje 



adresu Kauno g. 23, Lazdijai arba elektroniniu paštu lina.ceplikiene@lazdijukregzdute.lt  Informacija 

teikiama tel.  8 318 51030. 

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII - 198 

įstatymu. Pareiginės algos pastovioji dalis yra minimaliosios mėnesinės algos dydžio.  

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio. 

Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, darbo stažą patvirtinančius dokumentus, rekomendacijas. 

Informacija apie atranką skelbiama Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje adresu: www.uzt.lt 

ir Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ svetainėje http://www.lazdijukregzdute.lt/  
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