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PAKRUOJO RAJONO SPORTO CENTRO 

VALYTOJOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pakruojo rajono sporto centro (toliau – sporto centras) valytojas yra darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybės grupė – darbuotojai, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui. 

 

II . SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. Gebėti atlikti valymo ir plovimo darbus. 

4.2. Mokėti naudotis elektriniais bei mechaniniais valymo prietaisais, žinoti plovimo  

ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus. 

4.3. Žinoti saugos, sveikatos darbe ir priešgaisrinės saugos instrukcijas. 

 

III . SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. Laikantis higienos reikalavimų, valo, plauna ir prižiūri sporto centrui priskirtus 

sporto objektus, teritorijas ir juose esantį inventorių. 

5.2. Prižiūri švarą ir tvarką sporto objektų teritorijoje (šluoja, valo, renka  

atsitiktines šiukšles, šluosto dulkes ir kt.). 

5.3. Valo ir prižiūri šaligatvius prie įėjimo į sporto objektus, kasa sniegą, šalina ledą. 

5.4. Dirbant su valymo, plovimo, dezinfekcijos priemonėmis laikytis gamintojo ar 

tiekėjo saugos duomenų lapuose nurodytų saugos sveikatai reikalavimų. 

5.5. Keturis kartus per metus plauna ir valo langų stiklus bei jų rėmus. 

5.6. Kasdien drėgnu skuduru valo kilimus, o vieną kartą savaitėje dulkių siurbliu. 

5.7. Sporto salės grindis valo ne rečiau kaip du kartus per dieną naudojant valymo  

priemones. 

5.8. Prižiūri, kad persirengimo kambariai, dušai, tualetai būtų švarūs visą laiką ir  

valomi drėgnu būdu naudojant Lietuvoje leidžiamus valiklius ir dezinfekcines medžiagas. 

5.9. Žino ir vadovaujasi naudojimosi elektros įrankiais (dulkių siurbliu ir kt.) saugios  

eksploatacijos instrukcija. 

5.10.  Žino ir laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių, priešgaisrinės saugos taisyklių,  

darbo saugos tvarkos taisyklių, turto ir patalpų apsaugos reikalavimų. 

5.11.  Baigus darbą patikrinti patalpas ar nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti  

langai, įjungti apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją. 

5.12.  Direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams nurodymu pavaduoja  

kitus valytojus jų atostogų, laikino nedarbingumo metu; 

5.13.  Vykdo užduotis laiku ir kokybiškai. 

5.14.  Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, sporto centro direktoriaus ir sporto 



centro direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pavedimus ir užduotis. 

 

IV. SKYRIUS 

PAVALDUMAS 

 

6. Darbuotoją skiria ir atleidžia sporto centro direktorius, Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus sporto centro 

direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams. 

  

 

_______________________ 

 

 

 


