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Merkinės krašto muziejaus

Direktoriaus 2017 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. ĮP-9

MERKINĖS KRAŠTO MUZIEJAUS PADALINIO

V. KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS MEMORIALINIO MUZIEJAUS VALYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus valytojas (toliau – Valytojas) – muzie-

jaus darbuotojas, atsakingas už švarą ir tvarką V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus patal-

pose ir muziejui priklausančioje teritorijoje (Subartonyse).

2. Valytoją į pareigas priima, ir iš jų atleidžia atleidžia Merkinės krašto muziejaus direkto-

rius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Darbo kodeksu, Varėnos r. sav. tarybos sprendi-

mais ir kitais muziejaus veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, atsižvelgdamas į bendruosius ir spe-

cialiuosius kvalifikacinius reikalavimus.

3. Pareigybės grupė: III; pareigybės lygis - D. Šiai pareigybei išsilavinimo ar profesinės

kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

4. 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.

5. Valytojas privalo būti pareigingas ir drausmingas, sąžiningai atlikti savo pareigas.

6. Valytojas yra tiesiogiai pavaldus Merkinės krašto muziejaus direktoriui.



II. VALYTOJO PAREIGOS

8. Valytojas privalo:

8.1. Sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti jam priklausantį darbą, laiku ir tinkamai

užtikrinti švarą ir tvarką muziejaus patalpose, muziejui priklausančioje teritorijoje, taip pat prižiūrėti V.

Krėvės kapavietę.

8.2. Kasdien arba pagal suderintą grafiką valyti muziejaus patalpas, taip pat plotus, kurie pri-

klauso muziejui. Į šias pareigas įeina ir muziejaus langų, ekspozicijos spintelių stiklų, tualetų valymas

ir t.t.

8.3. Mokėti naudotis darbo įrankiais, išmanyti cheminių valymo priemonių naudojimą valymo

procese;

8.4. Valydamas eksponatus, nenaudoti tokių valymo priemonių, kurie gali pakenkti ekspona-

tams, jų būklei, išvaizdai.

8.5. Laiku informuoti muziejaus direktorių apie reikalingas darbo priemones;

8.6. Dalyvauti muziejaus organizuojamuose renginiuose, o esant poreikiui, pagal kompetenciją

prisidėti prie pasirengimo renginiams.

8.7. Šaltuoju metų laiku kūrenti muziejaus patalpas, prižiūrėti krosnių, kaminų būklę, o prieš

kūrenimo sezoną kaminus išvalyti.

8.8. Tobulinti savo žinias ir įgūdžius apie valymo priemonių naudojimą tiesioginiame darbe.

8.9. Vykdyti kitus teisėtus muziejaus direktoriaus įsakymus ir nurodymus.

III. VALYTOJO TEISĖS

9. Valytojas turi teisę:

9.1. Reikalauti, kad būtų sudarytos tinkamos ir saugios darbo sąlygos;

9.2. Teikti pasiūlymus direktoriui įvairiais su valytojo tiesioginiu darbu susijusiais klausimais;

9.3. Neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbuotojų saugos, sveikatos, higienos, elektrosaugos ir

kitiems reikalavimams;

9.4. Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose;

9.5. Būti profesinių sąjungų, organizacijų ar susivienijimų nariu, taip pat politinių partijų ar or-

ganizacijų nariu, ne tarnybos metu dalyvauti politinėje veikloje;

9.6. Ginti pažeistas savo teises ar teisėtus interesus;

9.7. Dalyvauti muziejaus darbuotojų susirinkimuose.



IV. VALYTOJO ATSAKOMYBĖ

10. Valytojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kai:

10.1. Neužtikrina švaros ir tvarkos muziejuje ir muziejui priklausančioje teritorijoje.

10.2. Pareigas atlieka ne laiku.

10.3. Savo veiksmais padaro materialinę žalą muziejui;

10.4. Pažeidžia vidaus darbo tvarkos taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymus ar šį aprašą.

10.5. Elgiasi neetiškai su muziejaus darbuotojais ar lankytojais.

11. Valytojas už padarytus pažeidimus gali būti nubaustas(a) drausmine nuobauda ar patrauk-

tas(a) baudžiamojon atsakomybėn, priklausomai nuo padarytos žalos ar pažeidimo dydžio.

12. Valytojas pasižada ir įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu asmenims

jokios dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas

arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Merkinės krašto muziejuje.
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