PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymu
Nr. DĮV-613
TRAKSĖDŽIO SENIŪNIJOS TRAKSĖDŽIO LAISVALAIKIO SALĖS VALYTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojas (toliau – Traksėdžio
laisvalaikio salės valytojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – D.
3. Pareigybės pavaldumas – Traksėdžio laisvalaikio salės valytojas tiesiogiai pavaldus
Traksėdžio seniūnui (toliau – Seniūnas).

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą bei kruopščiai valo paskirtas patalpas;
5.2. kasdien išneša šiukšles, išvalo kilimus, grindis, nuvalo dulkes nuo baldų, palangių;
5.3. valo tualete esantį klozetą, kriauklę, veidrodį;
5.4. kas ketvirtį nuvalo langų stiklus;
5.5. valo dulkes nuo šviestuvų, elektros lempų, ir kitų elektros įrenginių tik išjungus juos iš
elektros lizdo;
5.6. sutvarkius patalpas, tvarkingai sustato kėdes, nepalieka užgriozdintų praėjimų, atsuktų
čiaupų, įjungtų elektros prietaisų ir apšvietimo;
5.7. praustuvus, unitazus valo specialiomis priemonėmis;
5.8. nenaudoja valymui degių, nežinomos paskirties skysčių ir rūgščių;
5.9. budi renginiuose ir jų metu nuolat seka švarą ir tvarką;
5.10. paruošia priskirtas patalpas vyksiantiems renginiams;
5.11. esant reikalui prižiūri apie laisvalaikio salę esančią teritoriją ,t.y. nupjauna žolę,
prižiūri gėlynus, nugrėbia lapus, nukasa sniegą, surenka šiukšles;
5.12. prižiūri lauke esančius statinius (šulinį, skelbimų lentą ir pan.);
5.13. šildymo sezono metu atlieka kūriko funkcijas pagal Seniūno patvirtintą darbo
grafiką;
5.14. kilus gaisrui ar įvykus įrenginių gedimui, pagal galimybes juos šalina, nedelsiant
informuoja Seniūną, o esant rimtam pavojui – gelbėjimo tarnybas;
5.15. vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūno pavedimus.
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IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
6.1. darbo metu valomą inventorių, priemones, baldus;
6.2. atliekamų darbų kokybę jam paskirtose patalpose ir teritorijoje;
6.3. langų uždarymą, patalpų užrakinimą;
6.4. tinkamą darbo laiko naudojimą ir darbo drausmės pažeidimus;
6.5. vidaus tvarkos taisyklių, saugos darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą.
6.6. už savo pareigų netinkamą vykdymą Traksėdžio laisvalaikio salės valytojas atsako
Lietuvos Respublikos įstatymų, Vidaus tvarkos taisyklių ir šių pareiginių nuostatų nustatyta tvarka.
_______________________________
Susipažinau
_______________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
____________________
(data)

