PATVIRTINTA
Kruopių seniūno
2017 m. sausio 31 d.
Įsakymu Nr. VKRUOPIŲ SENIŪNIJOS VALYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Kruopių seniūnijos (toliau – seniūnija) valytojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – D.
.
II. SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1.Turėti bendrąjį išsilavinimą;
3.2. būti fiziškai sveikas, sąžiningas, pareigingas, kruopštus ir sugebantis savarankiškai dirbti.
4. Darbuotojas turi žinoti ir išmanyti:
4.1. administracinių patalpų higienos reikalavimus, elektrinių prietaisų sandarą, veikimo principus ir
naudojimo tvarką;
4.2. plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus;
4.3. mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;
4.4. baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus, patalpų interjero ir augalų priežiūros
ypatumus.
4.5. mokėti elgtis su pastatų saugos signalizacija.

III. VALYTOJO FUNKCIJOS
5.Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal higienos reikalavimus nuolat palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą, kasdien kruopščiai valo
drėgnu būdu arba dulkių siurbliu priskirtas seniūnijos patalpas (darbo kabinetus, aktų salę, antro
aukšto koridorių, archyvą, laiptinę, pirmo aukšto holą, tualetą ir pagalbines patalpas). Esant reikalui
šalina dėmes nuo kiliminės dangos ir minkštų baldų specialiais valikliais.
5.2. valo patalpas, kabinetus, WC patalpas skirtingais valymo įrankiais (skudurais, šepečiais) bei
valymo priemonėmis;
5.3. valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš
elektros tinklo;
5.4. valo langus, laiptų turėklus;
5.5. išneša šiukšles iš patalpų į tam skirtą vietą;
5.6. baigus darbą, išjungia šviesą ir elektrinius prietaisus, užrakina kabinetų duris, įjungia
signalizaciją.
5.7. laikosi konfidencialumo;
5.8. rūpinasi seniūnijos administracinio pastato aplinkos apželdinimu (augmenijos priežiūra:
laistymas, ravėjimas, sodinimas ir pan.);

5.9. pagal kompetenciją padeda seniūnijos darbuotojams įvairių renginių metu;
5.10. vykdo vienkartinius seniūno pavedimus pagal savo kompetenciją
IV. VALYTOJO ATSAKOMYBĖ
6. Valytojas atsako už efektyvų, savalaikį, teisingą ir kruopštų darbą vykdant numatytas funkcijas ir
paskirtas užduotis.
7. Valytojas atsako už darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos,
sanitarijos ir higienos reikalavimų laikymąsi.
8. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą valytojas atsako seniūnijos vidaus tvarkos taisyklių ir
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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