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JONAVOS BASEINO VALYMO OPERATORIAUS 
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Jonavos baseino (toliau – Įstaiga) valymo operatorius yra kvalifikuotas darbuotojas. 
2. Pareigybės lygis – C. 

 
II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 
3.2. būti susipažinęs su Įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, nuostatais, 

direktoriaus įsakymais, susijusiais su darbuotojo vykdoma veikla, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 
darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis ir šiuo pareigybės 
aprašymu; 

3.3. būti pareigingas, darbštus, gebantis bendrauti; 
3.4. mokėti naudotis darbo įrankiais, cheminėmis valymo priemonėmis; 
3.5. išmanyti patalpų priežiūros, valymo atlikimo būdus ir tvarką, valymo ir dezinfekcijos 

priemonių paskirtį, koncentraciją, savybes ir vartojimo būdus, mechanizuotų valymo instrumentų ir 
mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus. 

 
 

 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. kasdien tvarko, valo jam priskirtus plotus ir patalpas, laikydamasis tvarkymo 

aprašų/taisyklių, eiliškumo ir nuoseklumo; 
4.2. vieną kartą per savaitę vykdo patalpų sanitarinį valymą pagal nustatytas normas, aprašus ir 

taisykles; 
4.3. vieną kartą per metus vykdo patalpų generalinį valymą pagal nustatytas normas, aprašus ir 

taisykles; 
4.4. dirba su darbo drabužiais, avalyne ir asmens apsaugos priemonėmis; 
4.5. valomą plotą/patalpą pažymi įspėjamaisiais ženklais; 
4.6. techniškai tvarkingus mechanizuotus valymo instrumentus ir mechanizmus naudoja pagal 

paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus; 



4.7. sutvarko darbo inventorių ir jį sandėliuoja nustatytoje pagalbinėje patalpoje; 
4.8. tausoja Įstaigos nuosavybę; 
4.9. nepalieka be priežiūros darbo įrankių ir cheminių valymo priemonių; 
4.10. imasi priemonių, kad nedelsiant būtų pašalinamos visos priežastys ir sąlygos, trukdančios 

arba apsunkinančios normalų darbą Įstaigoje; 
4.11. palaiko tvarką pagalbinėse patalpose; 
4.12. laikosi darbo etikos: nepriekaištingai ir kultūringai atlieka savo pareigas, mandagiai, 

tvarkingai, kantriai ir taktiškai bendrauja su kolegomis ir Įstaigos lankytojais; 
4.13. teikia direktoriaus pavaduotojui ūkiui pasiūlymus dėl darbo sąlygų gerinimo; 
4.14. vykdo kitus su valymo operatoriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio 

direktoriaus pavaduotojo ūkiui pavedimus. 
 

Susipažinau: 

 

______________________________ 

                   (Parašas) 

 

_____________________________ 

             (Vardas ir pavardė) 

 

______________________________ 

                       (Data) 


