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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 
VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ 

1. Valytojas – pareigybė priklauso darbininkų grupei.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės paskirtis - užtikrinti tinkamą  patalpų švarą ir inventoriaus priežiūrą.
4. Valytojas - tiesiogiai pavaldus  ūkio dalies vedėjui.
5. Valytoją priima į darbą ir atleidžia iš pareigų, nustato pareiginį atlyginimą, sudaro 

rašytinę darbo sutartį vaikų globos namų direktorius.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti vidurinį išsilavinimą;
6.2. gerai žinoti plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo 

būdus;
6.3. laikytis darbų saugos instrukcijų, priešgaisrinių saugos, vidaus tvarkos taisyklių;
6.4. mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir 

reikalavimus;
6.5. gerai žinoti periodinio sveikatos tikrinimo tvarką;
6.6. valytojas turi būti išklausęs įvadinį ir darbo instruktažus;
6.7. griežtai laikytis darbo drausmės, deramai atlikti savo pareigas, būti punktualiu, 

tvarkingu.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Nuolat palaikyti švarą ir tvarką paskirtuose valomuose plotuose.
8.  Išvalyti  kabinetų,  koridorių,  sanitarinių  patalpų  grindis,  nuvalyti  suolus,  kėdes,

palanges. Nuvalyti dulkes nuo šildymo radiatorių, baldų ir seifų. Nuvalyti dulkes nuo šviestuvų,
stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš elektros tinklo. 

9. Prižiūrėti gėles (esančias valomuose plotuose).
10. Vieną kartą per savaitę atlikti generalinį patalpų valymą pasirinktinai.
11. Pagal reikalą, bet ne rečiau, kaip du kartus per metus, išvalyti langus. 
12. Laikytis sanitarinių - higieninių reikalavimų, asmens higienos.
13. Naudoti valymui dez. medžiagas, dėvėti spec. aprangą darbo metu.
14. Saugoti turimą inventorių ir medžiagas.
15. Taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, valymo medžiagas ir inventorių.
16. Nesant išvardintų darbų instrukcijoje, valytoja privalo atlikti kitus ūkio dalies vedėjo

pavestus darbus, susijusius su švaros palaikymu, dezinfekcija.
17. Baigus darbą, užrakinti kabinetų duris, uždaryti langus, išjungti elektrą, patikrinti ar

nėra  paliktų  įjungtų  elektros  prietaisų.Sutvarkyti  darbo  inventorių  ir  jį  sandėliuoti  nustatytoje
pagalbinėje patalpoje. 

_________________________



Su pareigybės aprašymu susipažinau, įsipareigoju vykdyti:

__________________________________________ ______________   
           (vardas, pavardė, parašas) (data)       
                                                                    
__________________________________________ ______________   
           (vardas, pavardė, parašas) (data)       

                                                                  

 

 


	

