
PATVIRTINTA
Siauliq kultiiros centro
direktoriaus 202 1 - I 0-08

isakymu Nr. YI-7 2-(1.1.)

REKWOS SKYRIAUS
VALYTOJO

PAREIGYBES APRASYUAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Siauliq kulturos centro (toliau - Centro) strukturinio padalinio Rekyvos skyriaus (toliau -
Skyrius) valytojas (toliau - Valytojas) yra asmuo, dirbantis pagal darbo sutarti ir gaunantis
atlyginim4 i5 savivaldybes biudZeto.

2. Yalytojas savo darbe vadovaujasi Centro nuostatais, Centro vidaus darbo taisyklemis,
Centro direktoriaus isakymais, darbq saugos instrukcijomis, Sia pareigine instrukcija.

3. Valytojas skiriamas, perkeliamas ir atleidZiamas i5 pareigq vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

4. Valytojo tarnybini atlyginim4 nustato bei skiria drausmines nuobaudas Centro
direktorius.

-!.5. Sis pareigybes apra5ymas gali bfti keidiamas, papildomas, keidiantis istatymams ir
keidiant Centro darbo organizavimo tvark4.

II SKYRIUS
PAREIGYBE

6. Valytojo pareigybes kodas pagal Lietuvos profesijq klasifikatori+- 911209.
7. Pareigybes lygis - D.
8. Valytojo pareigybes paskirtis - palaikyti 5var4 ir tvark4 Centro patalpose.

9. Valytojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedejui.

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

10. I5manyti Centro strukttir4.
11. I5manyti plovimo ir dezinfekcijos priemoniq paskirti ir vartojimo bfidus.
12. I5manyti elektros saugos pagrindus bei valymo instrumentq paskirti.
13. Gebeti sklandZiai, taisyklinga valstybine kalba, destyti mintis LodLitr.
14. Gebeti savarankiSkai organizuoti darbing veikl4, kruopSdiai, tvarkingai ir sqZiningai

atlikti savo tiesiogines pareigas.
15. Gebeti betarpi5kai bendrauti su interesantais, Centro bendruomene, lankytojais.
16. Moketi naudotis prie5gaisrinemis priemonemis, apsaugines signalizacijos valdymo

itaisais.
17. Gebeti buti sumaniam, sqZiningam, tvarkingam, drausmingam, kulttiringam,

komunikabiliam.
18. Gebeti orientuotis nenumatytose, ekstremaliose situacijose, greitai i jas reaguoti.
19. Laikytis etikos principq ir taisykliq.



IV SKYRIUS
F'UNKCIJOS

20. Valytojo pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
20.1. atejus i darb4 iSjungia signalizacijq, jei i5eina paskutinis iS pastato, ijungia

signalizacijq;
20.2. tvarko Centro patalpas: valo laiptus, grindis, scen4 ir kilimines dangas, baldus,

palanges ir langq stiklus, priZiflri kambarines geles ir lauko darZelio augalus;
20.3. taupiai naudoja valymo priemones, naudoja jas pagal paskirti, informuoja Centro

skyriq apie jq poreiki;
20.4. kilus pavojui ar gaisrui, nedelsiant informuoja atitinkamas tarnybas;
20.5. isilauZimo, uZpuolimo atveju kviedia policijos pareigunus ir nesivelia i konfliktq;
20.6. Zino ir vykdo saugos ir sveikatos darbe, prie5gaisrines saugos, elektrosaugos

reikalavimus, istaigos vidaus darbo taisykles, savo pareigybes apra5ym4;
20.7. atsako uZ iSduotq raktq gr1Linimq bei perduodamq inventoriq, apie tai paZymedamas

specialiame Zumale;
20.8. darbo metu devi darbing aprangq;
20.9. pagal Centro direktoriaus nurodym4 budi renginiuose, priZitiri tvark4 ir 5var4 renginiq

metu;
20.10. riipinasi mobilioje rtibineje esandiq rtibq ir daiktq saugumu;
20.11. pagal Centro direktoriaus nurodym4 atlieka bilietq kontrolieriaus ftrnkcij4 - paiymi

bilietus, renginiq metu ileidZia ir iSleidZia lankytojus i5 sales;

20.12. reikalui esant privalo palydeti lankytojus iki biliete nurodytos sedimos vietos;
20.13. atlieka kitas darbe b8tinas pareigas;

20.14. nepaieidilia doros, etikos ir darbo drausmes;
20.15. Zino Centro vidaus darbo ir poilsio tvarkq, pastato i5destym4, visus iejimus ir

i5ejimus, materialiniq vertybiq i5destymo tvark4, signalizacijos veikimo principus ir tvark4, kodus,
atitinkamq istaigq telefonq numerius;

20.16. vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo bendriesiems
reikalams, Skyriaus vedejo ipareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tadiau susijusius
su Centro vykdoma veikla.

V SKYRIUS
TEISES

21. Valytojo pareigas einantis darbuotojas turi teisg:
21.1. teikti Centro direktoriui pastabas bei pasifilymus darbo s4lygoms pagerinti, inicijuoti

ivairiq klausimq sprendimus;
21.2. itinkamas darbo s4lygas, atostogas ir kitas teises aktais numatytas garantijas;
21.3. gauti istatymq ir kitq teises aktq nustatyt4 darbo uZmokesti;
21.4. informuoti Centro direktoriq ir Skyriaus vedej4 apie darbo saugos, saugumo

technikos, elektrosaugos ar priesgaisrines saugos taisykliq ir normq paZeidimus ir reikalauti imtis
priemoniq jq pa5alinimui;

21.5. neatlikti darbq, kurie prie5tarauja darbq saugos ir prieigaisrines apsaugos taisyklems,
pries tai pranesant Centro direktoriui ir Skyriaus vedejui;

21.6. gavus Centro direktoriaus nurodym4 atlikti Lietuvos Respublikos teises aktq
reikalavimams priestaraujandius veiksmus, atsisakyti juos vykdyti, ra5tu paai5kindamas atsisakymo
motyvus;

21.7. tureti ir kitq teisiq, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems
teises aktams;

21.8. gauti btitin4 informacij4 savo pareigq vykdymui.



VI SKYRIUS
ATSAKOMYBE, ATSISKAITYMAS AL PNZULTATUS,

DARBO REZULTATV KONTROLE

22. Sias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedejui, vykdo jo

ipareigojimus, susijusius su Centro veikla.
23. Sias pareigas einantis darbuotojas atsako teises aktq nustatytatvarka:
23.1. fi:tinkam4 ir tikslq pareigybes apra5yme nustatytq funkcijq vykdyme;
23.2. wZZalqddl jo kaltes padarytqCentro turtui;
23.3. ti,racionalq darbo laiko panaudojim4;
23.4. ttZ, darbo drausmes paZeidimus;
23.5. ui, savo veiksmus, profesines etikos klaidas, aplaidum4, padary1 i:alq ir

kompetencijos vir5ijim q pagal Lietuvos Respublikos istatymus.

Su pareigybes apra5ymu susipaZinau:

(vardas, pavarde) (paraias)

(data)


