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INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS ŪKIO POSKYRIO
VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio valytojas (toliau – valytojas) yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – D.
3.Valytojo pareigybė yra reikalinga savivaldybės administracijos patalpų švarai ir tvarkai
užtikrinti.
4. Valytojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Infrastruktūros skyriaus Ūkio poskyrio
vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Valytojas turi išmanyti elektrinių prietaisų sandarą, veikimo principus ir naudojimo
tvarką, valymo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį, koncentraciją ir naudojimo būdus,
elektrosaugos pagrindus, mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo
tvarką ir reikalavimus, saugos ir sveikatos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Valytojas vykdo šias funkcijas:
6.1. kiekvieną darbo dieną valo priskirtas patalpas: išplauna grindis, nuvalo dulkes nuo
baldų, nuvalo stiklinius ir veidrodinius paviršius, išvalo kilimus, kiliminius takus. Prižiūri gėles
savivaldybės bendro naudojimo patalpose;
6.2. nuolat valo kabinetų ir bendro naudojimo patalpų duris ir staktas;
6.3. ruošia plovimo ir dezinfekavimo skiedinius valyti jais tualetus, šiukšlių dėžes;
6.4. išneša atliekas ir šiukšles iš tarnybinių patalpų į nustatytą vietą arba specialų transportą;
6.5. du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) nuvalo langus ir plastikines žaliuzes;
6.6. pagal būtinumą persodina, laisto, valo gėles bendro naudojimo savivaldybės patalpose;
6.7. baigęs darbą, užrakina kabinetų duris, uždaro langus, išjungia elektrą, patikrina, ar nėra
paliktų įjungtų elektros prietaisų;
6.8. įjungia administracinio pastato apsaugos pultą.
7. Valytojas atlieka kitus Ūkio poskyrio vedėjo pavedimus, priklausančius Ūkio poskyrio
kompetencijai, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Valytoją priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
9. Valytojas yra atsakingas už:

2
9.1. jam pavestų funkcijų vykdymą;
9.2. darbo saugos ir priešgaisrinio saugumo reikalavimų laikymąsi;
9.3. patikėtų darbo priemonių naudojimą.
10. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą valytojas atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
11. Keičiantis darbuotojui, valytojo žinioje esantis darbo inventorius perduodamas pagal
aktą.
12. Valytojo darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti
teisės aktai.
13. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
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