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ŪKIO SKYRIAUS PATALPŲ VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Patalpų valytojas yra kvalifikuotas darbuotojas, kurio pareigybė priskiriama C lygiui.
2. Pareigybės lygis – C.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
3.2. žinoti elektros prietaisų, mechanizuotų valymo įrankių paskirtį bei naudojimo tvarką
ir turėti darbo patirties ir įgūdžių dirbti su valymo įrenginiais;
3.3. žinoti plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį bei naudojimo būdus;
3.4. žinoti darbo su elektros prietaisais darbo saugos reikalavimus, laikytis asmens
higienos taisyklių;
3.5. būti pareigingas, sąžiningas, gebėti bendrauti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. išvalo buitines atliekas ir šiukšles iš tarnybinių, pagalbinių patalpų, koridorių,
laiptinių, tualetų ir išneša jas į nustatytą sandėliavimo vietą arba specialųjį konteinerį;
4.2. rankiniu ir mechanizuotu būdu šluosto dulkes, valo ir plauna grindis, kilimines
dangas, laiptines, sienas, langus (iš lauko pusės, esant bokšteliui ir turint reikiamas apsaugos
priemones);
4.3. nuvalo dulkes nuo palangių, stalų, kėdžių, spintų ir kito inventoriaus;
4.4. gavus plovimo ir dezinfekavimo priemones ir inventorių, ruošia plaunamus ir
dezinfekcijos skiedinius, valo jais tualetus, koridorius, rūbinę bei kitas tarnybines ir pagalbines
patalpas;
4.5. pastato šiukšlių dėžes, jas išvalo ir dezinfekuoja;
4.6. sutvarko darbo inventorių ir sandėliuoja jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje;
4.7. baigus darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina, ar
nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų;
4.8. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, priešgaisrinės apsaugos
reikalavimų ir darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
4.9. saugo ir tausoja įstaigos turtą, už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ir
neatsargumo, atsako teisės aktų nustatyta tvarka;
4.10. atlieka nenuolatinio pobūdžio papildomas funkcijas, susijusias su patalpų valytojo
darbu, atsižvelgiant į situaciją, vykstančius renginius, oro sąlygas;
4.11. informuoja Ūkio skyriaus vedėją apie pastebėtus įrenginių gedimus ar kitus
pažeidimus;
4.12. už savo pareigų vykdymą atsiskaito Ūkio skyriaus vedėjui.
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