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ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro (toliau – Centras) valytojas yra darbuotojas, dirbantis 

pagal darbo sutartį. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro valytojo pareigybė priskiriama pareigybės 

grupei, kuriai netaikoma išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.  

2. Pareigybės lygis – D. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAIS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Valytojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. Valytojas privalo žinoti: 

3.2. Centro pastato patalpų valytojo darbų saugos instrukciją; 

3.3. priešgaisrinės saugos instrukciją; 

3.4. Lietuvos Respublikos Žmonių saugos darbe įstatymą; 

3.5. vidaus darbo tvarkos taisykles; 

3.6. naudojimosi elektros įrankiais (dulkių siurbliu ir kt.) saugos eksploatacijos instrukciją; 

3.7. valomų patalpų plotus, tipus ir paskirtį; 

3.8. patalpų valymo būdus ir inventorių; 

3.9. chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles; 

3.10. kambarinius augalus ir jų priežiūrą; 

3.11. gamybinės sanitarijos ir higienos pagrindus; 

3.12. materialinės atsakomybės pagrindus; 

3.13. etikos ir elgesio kultūros pagrindus; 

3.14. kovos su parazitais ir kenkėjais priemones. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4.  Valytojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. kiekvieną darbo dieną plauna jam priskirtų patalpų grindis, valo ir plauna sanmazgus, 

nuvalo drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus. Kasdien drėgnu skuduru išvalo kilimus; 

4.2. kiekvieną darbo dieną drėgnu skuduru nušluosto dulkes nuo darbo stalų, spintų, 

lentynų ir kitų baldų, durų blokų ir palangių; 

4.3. du kartus per metus( ar esant labai purviniems – papildomai) nuvalo langų stiklus ir 

nuplauna jų rėmus; 

4.4. kasdien į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoja unitazus ir 

kriaukles bei kitus sanmazgus; 

4.5. palaisto kambarines gėles, esančias koridoriuose, kabinetuose, klasėse; 

4.6. nuvalo išpurvintas sienas, duris; 

4.7. dirba tik jam pavestą darbą. 
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IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

 5. Valytojas atsako: 

5.1. už atliekamų darbų kokybę; 

5.2. už administracijos įsakymų, pažeidimų vykdymą; 

5.3. už darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų ir šių pareiginių nuostatų bei vidaus 

darbo tvarkos taisyklių vykdymą. 

6. Už šių reikalavimų ir norminių aktų pažeidimus taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

7.  Valytojas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ūkio dalies vedėjui. 

 

_____________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku  

__________________________ 
                (parašas) 

__________________________ 
           (vardas, pavardė) 

__________________________ 
           (data) 

 


