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Srlar,ns RAJoNo sAvIvALDyBEs ADMINISTRACIJos
Srr,alns KATMISKO slo s sENITINTJo s JUCAr dtg la.rsvALArKIo 5ALE s

VALYTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

l. Sildes kaimiSkosios senifrnijos Jucaidiq laisvalaikio sales valyojas yra Silales
rajono savivaldybes administracijos Silales kaimi5kosios senifrnijos darbuotojui, iitb*tis pagal
darbo sutarti ir gaunantis darbo uzmokesti is savivaldybes biudZeto

2. Savo darbe Jucaidiq laisvalaikio sales valytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Savivaldybes tarybos sprendimais, Savivaldybes administracijos direktoriaus ir
seniiinijos senitno [sakymais, Vidaus tvarkos taisyklemis, kuriko saugos ir sveikatos instrukcija,
senifrnijos ir Siais nuostatais.

3. Jucaidiq laisvalaikio sales valytoj4 priima ir atleid1ia i5 darbo Savivaldybes
administracijos direktorius Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka. Jucaidirl laisvalaikio
sales valytoj as atskaitingas Silales kaimiskosios senilnij os senilnui.

II. PAREIGOS IR FIJNKCIJOS

4. Jucaidiq laisvalaikio sales valytojas, vykdydamas jam pavestas funkcijas:
4.1. i5valo Siuk5les i5 tarnybiniq ir pagalbiniqpatalpq valo ir plauna grindis, langus;
4.2. nuvalo dulkes nuo kedZir6 stalq ir kito inventoriaus;
4.3. i5ne5a atliekas ir Siuk5les i5 patalpq ! nustat5rt4 sandeliavimo viet4 arba specialqi!

autotransportq
4.4. baiggs darb4 uZrakina duris, uZdaro langus, i5jungia elektr4 patikrina ar ndra

paliktq iiungtq elektros prietaisq;
4.5. priZi[ri laisvalaikio salei priklausandiq teritorij4: pjauna Zolynus, tvarko takus,

nurenka Siuk5les. Ziemq nuo takq nuvalo snieg% esant slidZiai aangai 
^iabarsto 

juos smeliu;
4.6. atlieka k0riko funkcijas Sildymo sezono metu, pagal senirinijos senigno

patvirtint4 grafikq;
4.7. priZiflri, kad bfitq tvarkingi katilai ir kiti irengimai, patalpose laikomasi Svaros ir

tvarkos;
4.8. pasibaigus krlrenimo sezonui, palieka sutvarlqrfus katilus: i5leidiia vandeni

i5plauna katilus ir sistemq iSvalo i5 katih5 kurykl% dujotakiq ir nuo isoriniq katilq pavir5iq pelenu"s
bei suodZius;

4.9. pastebejus gaisrq nedelsiant apie tai pranesa ugniagesiams ir senitnijos seniunui
ar seniflno pavaduotojui, gesina gaisro Zidiniturimomis gesinimo priemonemis.

5. Jucaidiq laisvalaikio sales valytojas savo $ompetencijos ribose vykdo Savivaldybes
administracijos direktoriaus, direkloriaus pavaduotojo, Silales kaimiSkosios seni[nijos seniflno,
senifino pavaduotoj o pavedimus ir iparei goj imus.
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III. TEISES IR ATSAXOVTTBN

6. Jucaidiqlaisvalaikio sales valytojas turi teisg:
6.1. reikalauti, kad btq sudarytos normalios ir saugios darbo sqlygos;
6.2. atsisalqrti dfubti, kai kyta pavojus sveikatai ir gyvybei.
7. Jucaidiq laisvalaikio sales valytojas atsako uZ:
7.I. efektyvrl ir laiku atliekam4darb4pagal numatlrtas funkcijas;
7 .2. tir*ranr4 darbo laiko naudojimq
7.3. darbo drausmes ir Vidaus tvarkos taisykliq laikymqpi;
7.4. saugos darbe, prieSgaisrines saugos, elektros saugos reikalavimq laikym4si.
8. Uz savo funkcijq netinkamE vykdymq Silales kaimi5kosios seniunijos Jucaidiq

laisvalaikio sales valytojas atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.


