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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

I. PAREIGYBĖ  

1. Dūkšto globos namų (toliau – Globos namai) valytojo pareigybė yra priskiriama  

darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės paskirtis: rūpintis švara  Globos namų  kieme ir patalpose.  

         II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus, žinoti bei išmanyti: 

4.1. turėti vidurinį išsilavinimą; 

4.2. patalpų   higienos   reikalavimus,   elektrinių   prietaisų   sandarą,  veikimo principus ir 

naudojimo tvarką; 

4.3. plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją ir vartojimo būdus; 

4.4. elektrosaugos pagrindus; 

4.5. mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir 

reikalavimus; 

4.6. darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos bei apsaugos nuo elektros 

reikalavimus; 

4.7. baldų ir   kito  inventoriaus  priežiūros  reikalavimus,  patalpų  interjero  ir  gėlių 

priežiūros ypatumus; 

4.8. kompiuterinės įrangos valymo būdus; 

4.9. darbo tvarkos taisykles; 

                   4.10. bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus; 

4.11. turi būti fiziškai sveikas, sąžiningas, pareigingas, sugebėti savarankiškai dirbti.  

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. reguliariai pagal  higienos  reikalavimus  palaiko  pavyzdingą  tvarką  ir  švarą 

bei  kruopščiai valo priskirtas Globos namų patalpas ir jose esantį inventorių bei technines darbuotojų 

darbo priemones; 

5.2. priskirtas patalpas kasdien valo drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis higienos 

reikalavimų. Esant reikalui šalina dėmes nuo kiliminės dangos su specialiais valikliais; 

5.3. valo gyvenamąsias patalpas, kabinetus, WC patalpas skirtingais valymo įrankiais 

(skudurais, šepečiais); 

5.4. valo dulkes nuo baldų, palangių, paveikslų, nuotraukų rėmų ir kitų paviršių;  

5.5. valo dulkes nuo kambarinių gėlių ir jas laisto; 

5.6. valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių tik išjungus 

juos iš elektros tinklo; 

5.7. tvarko Globos namų kiemą (šluoja, grėbia lapus, nukasa sniegą); 

5.8.  plauna  laiptinių langus, nuvalo turėklus; 

5.9. valo kabinetų, bendrųjų patalpų langus, užtikrina, kad jie visada būtų švarūs; 

5.10. pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninius ir kitų įrengimų gedimus, nedelsiant 

informuoja ūkvedį; 



                                                           
 

5.11. išneša atliekas ir šiukšles iš gyvenamųjų kambarių ir darbuotojų kabinetų  į nustatytą 

sandėliavimo vietą; 

5.12. pagal reikalavimus eksploatuoja ir naudoja valytojui priskirtą darbo inventorių ir 

plovimo bei dezinfekcijos medžiagas; 

5.13. atsako už švarą ir tvarką Globos namų patalpose ir kieme, už saugos ir sveikatos darbe, 

priešgaisrinės saugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymą; 

5.14. savo kompetencijos ribose vykdo kitus vienkartinius Globos namų direktoriaus 

ir  ūkvedžio  pavedimus; 

5.15. baigus darbą patikrina patalpas, tvarkingai sustato kėdes, nepalieka užgriozdintų 

praėjimų, atsuktų kranų.  

6. Valytojo  funkcijas jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, 

vykdo Globos namų direktoriaus įsakymu priimtas kitas darbuotojas. 

7. Valytojas pavaldus Globos namų ūkvedžiui. 

8. Valytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
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