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FUNKCIJOS

8. Palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valyti priskirtas patalpas.
9. Valyti priskirtas patalpas kasdien drėgnu būdu, laikantis jų tvarkymo eiliškumo.
10. Dirbti tik dėvint darbo drabužius ir pirštines.
11. Valyti  patalpas, kabinetus ir tualetus skirtingais skudurais, šepečiais bei kibirais.
12.Tvarkyti, valyti tualetus, dirbti su dezinfekuojančiais skysčiais ar milteliais užsimovus

gumines pirštines.
13.Baigus darbą su dezinfekuojančiais skiediniais, būtina nuplauti gumines pirštines su

muilu, nenusimovus jų nuo rankų.
14.Prieš plaunant grindis, jas iššluoti, kad ant grindų neliktų kokių nors aštrių daiktų.
15.Grindų ir sienų plovimui naudoti muilą arba specialiąsias valymo priemones.
16.Valyti dulkes nuo baldų, stalų tik tada, kai ant jų nėra dokumentų. Minkštus baldus,

kėdes valyti sausu ir drėgnu būdu, jų valymui naudoti muilą arba specialiąsias priemones.
17.Kasdien valyti veidrodžius, stiklines duris ir durų rankenas.
18.Valyti  dulkes  nuo  šviestuvų,  stalinių  elektros  lempų  ir  kitų  elektros  įrenginių  tik

išjungus juos iš elektros tinklo.
19.Kasdien  valyti  kilimines  dangas  dulkių  siurbliu  ir  esant  būtinumui,  priemonėmis

šalinančiomis dėmes.
20.Valyti dulkes nuo kambarinių gėlių, jas prižiūrėti ir laistyti.
21.Sutvarkius patalpas, tvarkingai sustatyti kėdes, nepalikti užgriozdintų praėjimų. 
22.Kartą per metus nuimti nuo langų užuolaidas, jas išplauti, išlyginti ir pakabinti.
23.Tualetuose į šiukšlių dėžes įkloti polietileninius maišelius ir kasdien juos keisti.
24.Praustuvus, unitazus valyti specialiomis priemonėmis.
25.Nebarstyti tualetuose ant grindų dezinfekuojančių chemikalų.
26.Laiptus plauti, pastačius kibirą su vandeniu ant viršutinės laiptų pakopos.
27.Prieš valant langus patikrinti ar jie patikimai uždaryti, ar neįskilę.
28.Langus valyti su šepečiais, kurių kotai pailginti.
29.Nenaudoti valymui degių ir nežinomos paskirties skysčių bei rūgščių.
30.Naudotis  dulkių siurbliais,  grindų blizgintuvais,  griežtai  laikantis  jų  eksploatavimo

taisyklių ir įsitikinus, kad jie techniškai  tvarkingi.
31.Pernešti  elektros  prietaisus   paėmus  tik  už rankenos,  tempti  juos už elektros  laido

draudžiama.
32.Valytojai pačiai neremontuoti elektros prietaisų.
33, Šluoti ir valyti lauko teritoriją, o žiemą nuvalyti sniegą nuo  takų.
34, Prižiūrėti lauke augančius gėlynus, dekoratyvinius augalus.
35,  Laisvu  nuo tiesioginių  pareigų  laiku,  padėti  gaminti  dekoracijas,  apipavidalinimo

detales renginiams, šventėms, parodoms.
36, Budėti renginių metu ir po jų sutvarkyti patalpas.
33.Pastebėjus  baldų,  sienų,  durų,  santechninių  ir  kitų  įrenginių  gedimus,  nedelsiant

informuoti darbininką, Kultūros centro direktorių.
34. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką iškelti prie kultūros centro

pastato valstybinę vėliavą.
35, Nuolat rinkti šiukšles į tam skirtus maišus bei išmesti į specialius konteinerius arba

šiukšliavežę mašiną. 
36, Kasdien užpildyti muilines skystu muilu ir boksus tualetiniu popieriumi (jai reikia ir

tualetiniais rankšluosčiais).



SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
Darbuotojas, einantis valytojo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 6.1. išmanyti  plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus, elektros saugos
pagrindus, valymo instrumentų paskirtį; 
6.2. gebėti taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
6.3. būti sąžiningas, pareigingas, tvarkingas, ištvermingas; 
6.4. elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.
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