
PATVIRTINTA 

Zarasų socialinės globos namų direktoriaus 
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ŪKIO PADALINIO VALYTOJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Ūkio padalinio valytojo, 

darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – valytojas), pareigybė priskiriama darbininkų 

grupei.  

2. Pareigybės lygis – D. 

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti Globos namų švaros ir tvarkos palaikymą. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Globos namų Ūkio padalinio 

vadovui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. žinoti apie cheminių medžiagų poveikį sveikatai ir jų laikymo reikalavimus; 

5.2. žinoti darbų saugos ir sveikatos reikalavimus; 

5.3. žinoti elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

5.4. žinoti ir laikytis asmens higienos reikalavimų; 

5.5. mokėti suteikti pirmąją pagalbą, įvykus nelaimingam atsitikimui; 

5.6. mokėti bendrauti ir bendradarbiauti; 

5.7. mokėti pasirinkti ir naudotis patalpų priežiūrai reikalingais įrengimais ir 

inventoriumi; 

5.8. mokėti pasirinkti įvairias patalpų apdailos ir priežiūros medžiagas ir mokėti 

atpažinti nešvarumų rūšis; 

5.9. žinoti valiklių klasifikaciją, sudėtį, savybes ir mokėti juos pritaikyti; 

5.10. žinoti įvairių paviršių valymo technologijas; 

5.11. gebėti atlikti stiklinių, veidrodinių paviršių valymą; 

5.12. gebėti atlikti kietų paviršių valymą; 

5.13. gebėti atlikti kilimų ir kiliminių dangų valymą sausu ir drėgnu būdu; 

5.14. gebėti atlikti medinių, minkštų, odinių, odos pakaitalų baldų valymą; 

5.15. gebėti atlikti įvairių paviršių valymą; 

5.16. gebėti atlikti dažytų paviršių, betoninių ir cementinių paviršių valymą; 

5.17. gebėti atlikti vonių, kriauklių, WC valymą; 

5.18. gebėti atlikti darbų savikontrolę. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. laikosi darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos reikalavimų; 

6.2. laikosi higienos reikalavimų; 

6.3. paruošia darbo vietą darbui ir organizuoja darbą; 

6.4. paruošia darbui valymo įrangą ir įrengimus; 

6.5. naudojasi šveitimo, sausinimo ir poliravimo, šlavimo inventoriumi; 

6.6. naudojasi įvairiomis šluostėmis; 

6.7. naudoja rūgštines, šarmines, specialias ir dezinfekcines chemines priemones; 
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6.8. dirba su langų, stiklinių ir veidrodinių paviršių valymo inventoriumi, įrengimais 

ir chemija; 

6.9. dirba su medinių ir medžio imitacijos, linoleumo, PVC, įvairių plytelių ir 

guminių grindų valymo inventoriumi, įrengimais ir chemija; 

6.10. dirba su kilimų ir kiliminių dangų valymo inventoriumi, įrengimais ir chemija; 

6.11. dirba su medinių, minkštų, odinių, odos pakaitalų baldų valymo inventoriumi, 

įrengimais ir chemija; 

6.12. dirba su metalinių paviršių valymo inventoriumi, įrengimais ir chemija; 

6.13. dirba su dažytų paviršių, betoninių ir cementinių paviršių valymo inventoriumi, 

įrengimais ir chemija; 

6.14. atpažįsta susikaupusius nešvarumus, parenka reikiamas valymo priemones, 

išvalo, patikrina atliktų valymo darbų kokybę ir sutvarko valymo priemones ir darbo vietą; 

6.15. įvertina atliktų darbų kokybę ir ištaiso klaidas; 

6.16. sutvarko darbo vietą baigus valymo darbus; 

6.17. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.18. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.19. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.20. vykdo kitus globos namų ūkio padalinio vadovo pavedimus savo kompetencijai 

priskirtais klausimais.   

 

 

_______________________ 
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