
PATVIRTINTA 

Rietavo savivaldybės kultūros centro  

direktoriaus 2017-12-28 įsakymu Nr. V-80 

 

 RIETAVO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 

VALYTOJO 

PAREIGINIAI NUOSTATAI 
 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Rietavo savivaldybės 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 Sveikatos apsaugos ministerijos priimtomis 

higienos normomis, Rietavo savivaldybės kultūros centro nuostatais, darbo sutartimi, šiais 

nuostatais, Kultūros centro nuostatais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.  

4. Pareigybės lygis D. 

5. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas 911209. 

 

 

 

II. REIKALAVIMAI VALYTOJUI 

 

6. Būti fiziškai pajėgiam atlikti valytojo darbą. 

7. Laikytis darbo drausmės ir darbo saugumo reikalavimų. 

8. Sąžiningai vykdyti darbdavio pavedimus. 

9. Būti pareigingam, tvarkingam, sąžiningam, atsakingam, kruopščiam, ištvermingam. 

10. Žinoti saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus. 

11. Elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių. 

12. Išmanyti: 

12.1. plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus; 

12.2. elektros saugos pagrindus; 

12.3. valymo instrumentų paskirtį 

 

 

III. VALYTOJO PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

13. Valyti Kultūros centrui priklausančias patalpas, palaikyti pavyzdingą tvarką, ir švarą, kruopščiai 

valyti priskirtas patalpas, žiemos metu atkasti sniegą prie įėjimų į Kultūros centrą, nuolat prižiūrėti 

aplinką. 

14. Valytojas privalo mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis, buitine 

technika.  

15. Valyti priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis nustatyto jų 

tvarkymo eiliškumo.  

16. Valyti patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais skudurais, šepečiais. 
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17. Tvarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais užsimovus gumines 

pirštines.  

18. Baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, būtina nuplauti gumines pirštines su muilu, 

nenumovus jų nuo rankų.  

19. Prieš plaunant grindis, jas iššluoti, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių daiktų.  

20. Grindų ir sienų plovimui naudoti muilą arba specialias valymo priemones.  

21. Kasdien valyti dulkes nuo stalų, lentynų, palangių ir kt., nekeičiant daiktų išdėstymo tvarkos, 

valyti stiklo paviršius, konstrukcijas, langus.  

22. Kasdien valyti veidrodžius, stiklines duris ir durų rankenas. 

23. Valyti dulkes nuo šviestuvų, kompiuterių, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik 

išjungus juos iš elektros tinklo, vos drėgnu skuduru. 

24. Valyti dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas periodiškai laistyti.  

25. Sutvarkius patalpas, tvarkingai sustatyti kėdes, nepalikti užgriozdintų praėjimų, priešgaisrinės 

vandens čiaupų.  

26.Užtikrinti švarą ir tvarką renginių, repeticijų salėse, tualetuose, bendro naudojimo patalpose. 

27. Valstybinių švenčių, įsimintinų datų minėjimo dieną, ryte 7.00 val. iškelti Lietuvos valstybės 

vėliavą, vakare 22.00 nuleisti. 

28. Tualetuose į šiukšlių dėžes įkloti polietileninius maišelius ir kasdien juos keisti.  

29. Praustuvus, unitazus valyti specialiomis priemonėmis.  

30. Nebarstyti tualetuose ant grindų dezinfekuojančių chemikalų, nelaistyti cheminių priemonių. 

31. Laiptus plauti, pastačius kibirą su vandeniu ant viršutinės laiptų pakopos.  

32. Prieš valant langus patikrinti, ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę.  

33. Nenaudoti valymui degių ir nežinomos paskirties skysčių ir rūgščių.  

34. Naudotis dulkių siurbliais, griežtai laikantis jų eksploatavimo taisyklių ir įsitikinus, kad jie 

techniškai tvarkingi.  

35. Pernešti elektros prietaisus paėmus tik už rankenos, tempti juos už elektros laido draudžiama.  

36. Valytojui neremontuoti pačiam elektros prietaisų.  

37. Pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant informuoti 

kultūros centro direktorių.  

38. Šiukšlių konteinerį išvežti kartą per savaitę, numatytą dieną, vakare jį parvežti į kultūros centro 

rūsio patalpas. 

39. Nesant tiesioginio darbo, atlikti darbus pagal savo kompetenciją, administracijai nurodžius. 

40.Darbą laiku dirbti darbo vietoje. 

41.Pasibaigus darbo laikui, nesant kitų kultūros centro darbuotojų, užrakinti kultūros centro duris. 

42.Užtikrinti, kad rūsio patalpose, tualetuose nebūtų palikta šviesa. 

43. Esant poreikiui, renginių metu dirba kultūros centro rūbinėje- priima ir išduoda paltus, išduoda 

rūbinės numerį. Atsako už rūbų saugumą. 

44. Su kultūros centru susijusią informaciją, išskyrus renginių viešinimą, laikyti paslaptyje. 

45. Dalyvauti kultūros centro susirinkimuose. 

46. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų. 

 

IV. VALYTOJO TEISĖS 

 

47. Valytojas turi teisę: 

47.1. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas; 

47.2. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį; 

47.3. gavus Kultūros centro direktoriaus nurodymą atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimams prieštaraujančius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, raštu paaiškinant atsisakymo 

motyvus;  
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47.4. vykdyti kitus įstaigos direktoriaus žodinius ir raštiškus nenuolatinio pobūdžio  pavedimus, kad 

būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai. 

 

 

V. VALYTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

48. Darbuotojas atsako už:  

48.1. atliekamų darbų kokybę;  

48.2. patalpų užrakinimą;  

48.3. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus.  

 

 

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS  

  

49. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Rietavo savivaldybės kultūros centro            

direktoriui. 

 

 

_________________________________________________ 

 
 

Susipažinau, supratau ir įsipareigoju juos  

vykdyti: 

 

________________ 

(parašas) 

 

__________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

20____-_____-_____ 


