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Sudeikiai 

 

 VIDAUS PATALPŲ TVARKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras) vidaus patalpų 

tvarkytojas (toliau – patalpų tvarkytojas) yra darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis – D. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojui, einančiam šias pareigas netaikomi išsilavinimo, profesinės 

kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimai. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. valo ir tvarko Centro bei Centro poilsiavietės administracinio pastato vidaus 

patalpas; 

4.2. valo kasdien vykstančių veiklų patalpų grindis drėgnu būdu, šluosto dulkes nuo 

palangių, kabinete esančių baldų kiekvieną dieną, laisto gėles; patalpas, kuriose veiklos vyksta 

ne kasdien, valo pagal reikalą; 

4.3. tvarko ir plauna gyvenamuosius kambarius, dušų kabinas, sanitarinius mazgus, 

persirengimo kambarius; patalpas, kuriose yra laminatas, valo vos drėgnu būdu, kad nebūtų 

sugadinta danga, patekus vandeniui ant laminato, iškart jį pašalina; 

4.4. teikia pagalbą lankytojams savitarnos skalbykloje: padeda paleisti skalbykles 

bei džiovykles, prižiūri, kad jomis būtų naudojamasi tinkamai, apie įrangos gedimus praneša 

Centro ūkvedžiui arba direktoriui; 

4.5. palydi lankytojus į dušus, neleidžia dušais naudotis asmenims, įtarus, kad jie  

apsvaigę nuo alkoholio ar kt. psichiką veikiančių medžiagų; apie tai praneša Centro direktoriui 

arba jį pavaduojančiam asmeniui; 

4.6. fiksuoja Centro lankytojus tam tikslui skirtame žurnale; 



4.7. palydi svečius, atvykusius pas Centro direktorių, iki jo kabineto; iš karto 

informuoja direktorių apie bet kokiu tikslu atvykusius į Centrą svečius; 

4.8. valo langus, laikydamasis saugumo reikalavimų; 

4.9. valo koridorių sienas, duris, šviestuvų gaubtus, laikydamasis saugumo 

reikalavimų; 

4.10. renka šiukšles vidaus patalpose kiekvieną dieną, jas rūšiuoja ir išneša į 

konteinerius; 

4.11. valo koridorius du kartus per dieną drėgnu būdu vaikų stovyklų bei 

edukacinių užsiėmimų metu; patalpas, kuriose vyksta veiklos, pradeda valyti tik pasibaigus 

visiems užsiėmimams; 

4.12. naikina valomuosiuose plotuose atsiradusias muses, graužikus ir kt. parazitus; 

4.13. uždarinėja langus, išjungia apšvietimus, užrakina patalpas, jas išvalęs; 

4.14. rūpinasi, kad kiekvieną dieną tualetuose būtų tualetinio popieriaus ir muilo; 

4.15. prižiūri, laisto gėles vidaus patalpose, atlieka kitus administracijos paskirtus 

darbus. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

5. Patalpų tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui. 

6. Už netinkamą pareigų vykdymą arba jų nevykdymą patalpų atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_____________________________________________________________ 

 

 


