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ŠIAULIŲ RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS 

PLATAUS PROFILIO DARBUOTOJO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro turizmo plataus profilio darbuotoją į 

darbą priima ir iš darbo atleidžia Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius. 

Priimamas asmuo turi būti susipažinęs su pareiginiais nuostatais bei darbų saugos ir sveikatos 

instrukcijomis, išklausęs įvadinį darbų saugos ir sveikatos instruktavimą, ir instruktavimą darbo 

vietoje. 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS 

 

 Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro plataus profilio darbuotojo pareigybė 

yra reikalinga užtikrinti tinkamą Įstaigos patalpų, lauko teritorijos švarą, tvarką, dezinfekciją ir 

inventoriaus priežiūrą. 

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 
 

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

1. išmanyti plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį ir vartojimo būdus; 

2. išmanyti elektros saugos pagrindus bei valymo instrumentų paskirtį; 

3. mokėti naudotis priešgaisrinėmis priemonėmis, apsauginės signalizacijos valdymo įtaisais; 

4. gebėti orientuotis nenumatytose, ekstremaliose situacijose, greitai į jas reaguoti. 
 

III. PLATAUS PROFILIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

1. tvarko Įstaigos patalpas: valo patalpų grindis, sanitarines ir higienos patalpas, baldus, palanges ir 

langų stiklus, prižiūri kambarines gėles, tvarko aplinką prie Įstaigos; 

2. nuvalo vaikščiojimo takus, šaligatvius, išorinius laiptus, ypač kreipiant dėmesį žiemą, nukasus 

sniegą pašalina likusį ledą;  

3. plikšalos atveju vaikščiojimo takus ir šaligatvius barsto smėliu; 

4. iš Įstaigos lauko teritorijos pašalina šiukšles ir jas talpina į šiukšlėms skirtą konteinerį. 

5. taupiai naudoja valymo priemones, naudoja jas pagal paskirtį, informuoja centro direktorių apie 

jų poreikį; 

6. kilus pavojui ar gaisrui, nedelsiant informuoja atitinkamas tarnybas; 

7. įsilaužimo, užpuolimo atveju kviečia policijos pareigūnus ir nesivelia į konfliktą; 

8. pagal Įstaigos direktoriaus nurodymą būna renginiuose, prižiūri tvarką ir švarą renginių metu; 

9. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus pavedimus, susijusius su Šiaulių 

rajono turizmo ir verslo informacijos centro vykdoma veikla. 

 

V SKYRIUS  

TEISĖS 

 

Plataus profilio darbuotojas turi teisę: 

1. reikalauti, kad būtų aprūpintas tvarkingais įrankiais, tinkamomis paskirtam darbui medžiagomis, 

asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, sanitarijos – higienos priemonėmis.  



2. gauti visą informaciją, reikalingą plataus profilio darbuotojui; 

3. reikalauti, kad darbuotojai nešiukšlintų ir neterštų tarnybinėse ir buitinėse patalpose, rūkytų 

nustatytose vietose; 

4. reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir normalios darbo sąlygos 

5. gauti darbo užduočių išaiškinimus 

6. atsisakyti dirbti darbus, kuriems yra neinstruktuotas pagal darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, 

kuriuos vykdant neužtikrinamos saugios darbo sąlygos, apie tai pranešti direktoriui. 

7. teikti pasiūlymus dėl darbų technologijos, darbo priemonių, darbo sąlygų pagerinimo. 

 

VI SKYRIUS  

PAVALDUMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

 Plataus profilio darbuotojas tiesiogiai pavaldus centro direktoriui. Šias pareigas vykdantis 

darbuotojas atsako už: 

1. direktoriaus įsakymų, nurodymų, pavedimų vykdymą; 

2. už paskirtų patalpų, aplinkos švarą ir tvarką; 

3. tinkamą darbo laiko naudojimą; 

4. darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinių instrukcijų reikalavimų vykdymą; 

5. darbo sutartyje ir šiame nuostatų aprašyme nurodytų pareigų vykdymą.  

6. už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

 

VII SKYRIUS 

PAREIGINIŲ NUOSTATŲ VALDYMAS 
 
 Plataus profilio darbuotojo pareigybės aprašymas peržiūrimas ir iš naujo rengiamas įstaigos 

direktoriaus sprendimu. 
 
 
Susipažinau:       
   (darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 


