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VISAGINO SVMTTMO PAGALBOS TARNYBOS
VALYTOJO PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tamybos) valytojo pareigybes grupe yra
darbininkas.

2. Pareigybes lygis - D.
3. Pareigybes paskirtis Tarnyboje palaikyi tvark4 ir Svarq.
4. Valytojas yra tiesiogiai pavaldus Tamybos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS NTTXN,LAVIMAI ST.q,S PAREIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

5. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
5.1. sveikata ir amZius leidZia dirbti toki darbE;
5.2. Si darb4 dirbti nedraudZia istatymai.

III SKYRIUS
St.q.s pAREIGAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJos

6. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
6.1. valo priskirtas patalpas kasdien dregnu bfldu arba dulkiq siurbliu;
6.2. valo dulkes nuo baldq;
6.3 valo dulkes nuo staliniq elektros lempq ir kitq elektros irenginiq;
6.4. sutvarkgs patalpas, tvarkingai sustato kedes, nepalieka uZgriozdintq praejimq, atsuktq

diaupq, [jungtq elektros prietaisq ir ap5vietimo;
6.5. tualetuose i Siuk5liq deZes ikloja polietileninius mai5elius ir kasdien juos keidia;
6.6, nuolat renka Siuk5les itam skirtus mai5us bei i5meta i specialius konteinerius;
6.7. du kartus per metus valo langus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

7. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
7.1. uZ darbo metu valom4 inventoriq, mokymo priemones, baldus;
7.2. uZ atliekamq darbq kokybg;
7.3. ui patalpq uZrakinim4;
7.4. uL tinkam4 darbo laiko naudojimq ir darbo drausmds paZeidimus;
7.5. ui Tarnybos direktoriaus isakymq, nurodymq, pavedimq vykdym4;
7 .6. ui, saugos darbe ir gaisrines saugos darbo vietoje reikalavimq laikym4si, perduoto turto

ir aplinkos apsaugq, vidaus tvarkos reikalavimq vykdym4;
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7.7. uL konfidencialumo principo laikym4si, informacijos, susijusios su asmens duomenimis,
su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas viesinim4 teises aktq nustatyta tvarka;

7.8. uL teising4 vie5os informacijos apie Tarnybos veikl4 skelbim4.
8. UZ savo pareigq netinkamq vykdym4 valytojas atsako Lietuvos Respublikos istatymq

nustatyta tvarka, Tarnybos darbo tvarkos taisykliq tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Su Siuo pareigybes apraSymu, papildymais ir pakeitimais darbuotojas supaZindinamas
darbo vietoje bei patvirtina para5u, jog su juo susipaZino.

10. Pareigybes apra5ym4, jo papildymus, pakeitimus tvirtina Tarnybos direktorius.

SusipaZinau

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)


