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I. BENDROJI DALIS 

 

1. Priekulės kultūros centro (toliau - Kultūros centras) valytojas (toliau - valytojas) yra Kultūros centro 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kultūros centro direktoriui. 

2. Valytoją priima į darbą ir iš jo atleidžia, nustato tarnybinį atlyginimą, skiria drausmines nuobaudas 

Kultūros centro direktorius. 

3. Valytojas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Priekulės, kultūros centro 

nuostatais, darbo sutartimi, šiuo pareigybės aprašymu, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

4. Valytojas yra nekvalifikuotų darbininkų grupės darbuotojas. Pareigybės lygis – D. 

 

II.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALYTOJUI 

 

5. Valytojais gali dirbti tiek vyrai tiek moterys, kurių sveikata ir amžius leidžia dirbti tokio pobūdžio 

darbą ir kuriems šį darbą nedraudžia dirbti LR įstatymai. 

6. Valytojas turi būti savarankiškas, darbštus, sąžiningas, punktualus, paslaugus, mandagus, lojalus 

įstaigai. 

7. Valytoju gali dirbti asmuo pasitikrinęs sveikatą ir pakartotinai privalo tikrintis sveikatą, pagal 

nustatytą grafiką. 

8. Valytojas turi žinoti, mokėti ir išmanyti: 

8.1. Planuoti savo darbo laiką; 

8.2. Mandagiai bendrauti su žmonėmis (lankytojais, kolegomis); 

8.3. Gimtąją kalbą; 

8.4. Elektros saugos reikalavimus; 

8.5. Įstaigos pastatų bei patalpų išdėstymą; 

8.6. Pagalbą teikiančių įstaigų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės, saugos tarnybos) 

telefonų numerius; 

8.7. Visų darbuotojų telefonų numerius; 

8.8. Aplinkos apsaugos reikalavimus; 

8.9. Naudoti asmenines ar kolektyvines apsaugines priemones paskirto darbo atlikimui; 

8.10. Valomų patalpų tipus ir inventorių; 

8.11. Augalų priežiūrą; 

8.12. Kovos su parazitais ir kenkėjais priemones; 

8.13. Naudojamų cheminių priemonių sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles; 

8.14. Pastatų, patalpų, lauko teritorijos, inventoriaus priežiūros reikalavimus; 

8.15. Patalpų valymo būdus ir higienos pagrindus; 

9. Valytojas privalo vadovautis: 

9.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu; 

9.2. Įstaigos vadovo įsakymais ir nurodymais; 
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9.3. Įstaigos nuostatais; 

9.4. Darbo tvarkos taisyklėmis; 

9.5. LR darbo kodeksu; 

9.6. Šiais pareiginiais nuostatais; 

 

III. VALYTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

10. Prižiūrėti, kad kultūros centro ir skyrių valomi plotai visada būtų švarūs ir tvarkingi.  

11. Pasirūpinti, kad prie kultūros centro ir skyrių pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada 

laisvas. 

12. Pagal įstaigos rekomendacijas ir nurodymus dalyvauti mokymuose, seminaruose ir kursuose. 

13. Kiekvieną dieną surinkti šiukšles, ištuštinti šiukšlines. Surinktas šiukšles rūšiuoti, išmesti tam 

skirtoje vietoje. 

14. Dalintis darbo įgūdžiais ir įgyta patirtimi su bendradarbiais, padėti vienas kitam. 

15. Griežtai laikytis konfidencialios informacijos slaptumo reikalavimų. 

16. Žiemos metu pasirūpinti, kad būtų nuvalytas sniegas nuo kultūros centro ir skyrių teritorijoje 

esančių kelių ir takų, barstyti kelius ir takus (smėliu, druska ir kt. priemonėmis).  

17. Rudens sezonu lauko teritorijoje sugriebti lapus. 

18. Vasaros sezonu nupjauti žolę, rūpintis augalais, juos tręšti tik tam skirtomis priemonėmis. 

19. Kasdien šluostyti dulkes nuo stalų, palangių, ir kt., jei ant jų nėra dokumentų. Dulkes valyti tokiu 

būdu, kad nebūtų sugadintas valomas paviršius. 

20. Kasdien plauti grindis, laiptus, tualetus. 

21. Metuose tris kartus valyti langus iš vidaus ir iš išorės. 

22. Darbo dienomis ir po koncertų, renginių, festivalių, vakaronių ir kt. išplauti indus. 

23. Vykdyti metinį generalinį patalpų ir aplinkos valymą, tvarkymą. 

24. Atsiradus graužikams, vabzdžiams ir parazitams, organizuoti jų naikinimo darbus. 

25. Pasirūpinti valstybinių vėliavų iškėlimu. 

26. Kasdien valyti veidrodžius, duris ir durų rankenas. 

27. Padėti vykdyti patalpų paruošimą ekspozicijoms, parodoms, renginiams. 

28. Iš karto informuoti darbdavį apie nelaimingus atsitikimus ir kitus pažeidimus, gaisrus, vagystes ir 

pan. 

29. Dirbti tik su techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis. 

30. Savo darbo vietoje palaikyti švarą ir tvarką, pašalinti nereikalingus daiktus, galinčius trukdyti 

darbui ar sukelti nelaimingą atsitikimą. 

31. Baigus darbus, daiktai turi būti padėti į jiems skirtas vietas, o darbo vietos sutvarkytos. 

32. Laikytis įstaigoje nustatytų taisyklių, darbo saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų. 

33. Saugoti įstaigos turtą. 

34. Mandagiai elgtis ir būti tvarkingai apsirengus. 

35. Darbe turi būti blaivus, pailsėjęs ir darbingas. Susirgus ar dėl kitų priežasčių negalint atvykti į 

darbą, pranešti direktoriui arba buhalteriui. 

36. Žinoti, kur yra gaisro gesinimo priemonės, mokėti jomis naudotis, vengti veiksmų galinčių sukelti 

gaisrą. 

37. Raštu pranešti įstaigos vadovui arba įstaigos paskirtam asmeniui vykdyti viešuosius pirkimus 

reikalingo inventoriaus ar medžiagų įsigijimo poreikį. 

38. Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio nukentėjo darbuotojai, būtina informuoti tiesioginį 

vadovą, iškviesti greitąją medicinos pagalbą, organizuoti priežasčių, sukėlusių nelaimingą atsitikimą, 

likvidavimą. 

39. Neužsiiminėti pašaliniais darbais, kalbomis ir netrukdyti kitiems. 
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40. Nepavesti savo pareigų atlikimo kitam asmeniui be direktoriaus sutikimo. 

41. Kasdien išplauti kriaukles. 

42. Prižiūrėti, kad nuolat tualetuose būtų muilo ir tualetinio popieriaus. 

43. Nuolatos valyti voratinklius. 

44. Kasdien atėjus į darbą išvėdinti patalpas. 

45. Kasdien patikrinti pašto dėžutę, laiškus padėti ant direktoriaus stalo. 

46. Kasdien pagal poreikį palaistyti gėles, metuose kartą jas persodinti. 

47. Nuvalyti sienas, jei yra ant jų dėmių. 

48. Prieš koncertus, renginius, festivalius, vakarones ir kt. paruošti patalpas kolektyvams.  

49. Tarnybinio automobilio plovimas ir valymas. 

50. Vykdyti kitus įstaigos vadovo teisėtus nurodymus. 

 

IV.VALYTOJO TEISĖS 

 

51. Reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo ir poilsio sąlygos. 

52. Atsisakyti dirbti, kai iškyla pavojus savo ar darbuotojų sveikatai ar gyvybei. 

53. Kelti kvalifikaciją kursuose, seminaruose įstaigos arba asmeninėmis lėšomis. 

54. Valytojas gali raštu ir žodžiu kreiptis į įstaigos administraciją asmeniniais klausimais. 

55. Žinoti, kokie pavojingi ir kenksmingi veiksniai yra darbo vietoje, apsisaugojimo nuo jų 

priemones. 

56. Dalyvauti įstaigos darbuotojų susirinkimuose ir išsakyti nuomonę su jo darbu susijusiais 

klausimais. 

57. Atsisakyti vykdyti neteisėtus įstaigos vadovo, jo įgaliotų asmenų nurodymus. 

58. Reikalauti iš įstaigos direktoriaus, buhalterio ir kitų darbuotojų reikiamos informacijos, kuri 

reikalinga valytojo pareigoms atlikti. 

59. Ginti pažeistas savo teises ar teisėtus reikalavimus. 

60. Informuoti direktorių apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka jo kompetencijos. 
 

V.  VALYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

61. Valytojas atsako už teisingą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus. 

62. Už jam pavestų užduočių vykdymą. 

63. Už žalą, padarytą įstaigai dėl savo kaltės ir neatsargumo. 

64. Už šiuose nuostatuose nurodytų pareigų vykdymą. 

65. Už atliktų darbų kokybę. 

66. Už saugą ir sveikatą darbe, aplinkos, civilinę ir gaisrinę saugą. 

67. Už tinkamą ir ekonomišką darbo įrankių bei medžiagų naudojimą. 

68. Valytojas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims jokios 

komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos su kuria jis buvo supažindintas 

arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant įstaigoje. 

69. Už netinkamą pareigų įvykdymą, darbininkas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta 

tvarka. 

_________________________________________ 
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Susipažinau ir sutinku 

_______________________ 
    (parašas) 

_______________________ 
      (vardas, pavardė) 

_______________________ 
   (data) 


