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VALYTOJO  PAREIGYBĖS  APRAŠYMAS Nr. 12 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Valytojas (pareigybės kodas – 911209) yra priskiriamas nekvalifikuotų darbuotojų 

grupei, dirbančių pagal darbo sutartį. 

2.  Pareigybės lygis – D. 

3.  Pareigybės paskirtis – palaikyti švarą ir tvarką Telšių centro „Viltis“ (toliau  

Centras) patalpose.  

4.  Pareigybės pavaldumas – valytojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui, 

pavaduotojui socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems klausimams.  

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  VALYTOJO  PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI 

 

5. Valytojui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai. 

6. Valytojas privalo būti pasitikrinęs sveikatą ir periodiškai kasmet pasitikrinti; 

7. Valytojas turi laikytis darbo tvarkos taisyklių, vidaus tvarkos taisyklių, darbų 

saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos normų, ekstremalių situacijų valdymo plano 

reikalavimų ir kitų vidaus dokumentų, valytojo pareigybės aprašymo.  

 

 
III SKYRIUS 

VALYTOJO  PAREIGAS  EINANČIO  DARBUOTOJO  FUNKCIJOS 

 

8.  Valytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

8.1. palaiko švarą ir tvarką priskirtose patalpose; 

8.2. kasdien valo priskirtas patalpas drėgnu būdu; 

8.3. naudoja tik pagal Valstybinės higienos normas leistinas priemones;  

8.4. žino darbui būtinų asmeninių apsaugos priemonių naudojimo ir priežiūros 

taisykles, darbo įrankių, priemonių, pagalbinių priemonių naudojimo ir priežiūros taisykles; 

8.5. kilimų valymui naudoja dulkių siurblius, prieš tai įsitikinus, kad jie tvarkingi; 

8.6. prižiūri priskirtose patalpose augalus, juos laisto, tręšia, valo;  

8.7. aprūpina  bendro naudojimo tualetus reikiamomis higienos priemonėmis; 

8.8. informuoja direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams apie 

pastebėtus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrenginių gedimus; 

8.9. valo langus, laikantis darbų saugos reikalavimų du kartus per metus. Pagal poreikį 

ir dažniau; 

8.10. išneša atliekas ir šiukšles iš Centro administracijos patalpų, koridorių, bendro 

naudojimo tualeto į atliekų surinkimo konteinerius; 

8.11. prižiūri prie įėjimo į Centrą esančius laiptus: nušluoja, esant būtinumui nuplauna, 

žiemos metu pabarsto druska, kad nebūtų slidūs. 
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9. Negalėdamas ateiti į darbą dėl rimtų pateisinamų priežasčių  apie tai praneša 

direktoriui, pavaduotojui socialiniam darbui ar direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams. 

 

IV SKYRIUS 

 ATSAKOMYBĖ 

 

10. Valytojas atsakingas už: 

10.1. pareigybės aprašyme nurodytų pareigų tinkamą vykdymą, jam pavestų užduočių 

atlikimą laiku; 

10.2. piktybiškai padarytą materialinę žalą;  

10.3. darbo drausmės pažeidimus; 

10.4. etikos laikymąsi ir konfidencialios informacijos saugojimą. 

11. Už savo pareigų netinkamą vykdymą valytojas atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

     

_________________________________ 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir  

bendriesiems klausimams                           Laima Alūzienė 

 

 

 

 

Su pareigybės aprašymu susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti: 

 

______________________________________________ _____________________________ 

           (vardas, pavardė, parašas, data)    
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