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MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS
VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Merkinės krašto muziejaus valytojas priskiriamas darbininkų grupei

2. Pareigybės lygis – D lygis

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Šiai pareigybei išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.
3.2. Valytojas savo darbe privalo vadovautis LR įstatymais ir kitais teisės aktais, kurie susiję
su jo atliekamu darbu, darbo sutartimi, pareigine instrukcija, muziejaus direktoriaus patvirtintomis vi-
daus tvarkos taisyklėmis.
3.3. Valytojas privalo būti pareigingas ir drausmingas, sąžiningai atlikti savo pareigas.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi vykdyti šias funkcijas:
4.1. Sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti jam priklausantį darbą, laiku ir tinkamai
užtikrinti švarą ir tvarką muziejaus patalpose ir muziejui priklausančioje teritorijoje.
4.2. Kasdien arba pagal suderintą grafiką valyti muziejaus patalpas, taip pat plotus, kurie priklauso
muziejui. Į šias pareigas įeina ir muziejaus langų, ekspozicijos spintelių stiklų, tualetų valymas
ir t.t.
4.3. Mokėti naudotis darbo įrankiais, išmanyti cheminių valymo priemonių naudojimą valymo
procese;
4.4. Valydamas eksponatus, nenaudoti tokių valymo priemonių, kurie gali pakenkti eksponatams,
jų būklei, išvaizdai.
4.5. Laiku informuoti muziejaus direktorių apie reikalingas darbo priemones;
4.6. Dalyvauti muziejaus organizuojamuose renginiuose, o esant poreikiui, pagal kompetenciją
prisidėti prie pasirengimo renginiams.
4.7. Vykdyti teisėtus muziejaus direktoriaus įsakymus ir nurodymus.
4.8. Tobulinti savo žinias ir įgūdžius apie valymo priemonių naudojimą tiesioginiame darbe.



4.9. Merkinės krašto muziejaus valytojas (toliau – Valytojas) – muziejaus darbuotojas, atsakingas už
švarą ir tvarką muziejaus patalpose (adresu S. Dariaus ir S. Girėno a. 1 Merkinėje, bei Seinų g. 8A
Merkinėje) ir muziejaus prieigose (Merkinėje), taip pat muziejaus prižiūrimame memoriale Dainavos
apygardos partizanams.
4.10. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus valytojas (toliau – Valytojas) – muziejaus
darbuotojas, atsakingas už švarą ir tvarką V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus patalpose ir
muziejui priklausančioje teritorijoje (Subartonyse), taip pat V. Krėvės kapo priežiūrą. Šaltuoju metų
laiku kūrenti muziejaus patalpas, prižiūrėti krosnių, kaminų būklę, o prieš kūrenimo sezoną kaminus iš-
valyti.
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