
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir /ar įgytą profesinę kvalifikaciją; 

mokėti lietuvių kalbą antrosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 

2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir 

įgyvendinimo“); 

neturėti galiojančių draudimų (medicininių ar pan.) eiti šias pareigas; 

išmanyti akmens priežiūrą, saugumo techniką dirbant su įtaisais ir įrankiais; 

išmanyti darbų saugos, elektrosaugos, darbo su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir krovinių 

kėlimo rankomis taisyklių reikalavimus. 

DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

valo, tvarko ir prižiūri Muziejaus prieigas, tarpuvartes, vidinius kiemus, sodelio teritoriją bei 

lankytojų terminalo laiptus, eskalatoriaus laiptus; 

išvalo grindis, kilimėlius ir kitus paviršius dulkių siurbliu; 

išvalo stiklinius paviršius, esančius muziejaus teritorijoje: įėjimo stiklinį gaubtą, apžvalgos langus; 

išvalo lauke esančius akmeninius paviršius specialiomis priemonėmis: pašalina natūralią žalumą, 

purvo dangą ir kitas apnašas bei dėmes; 

nuolat prižiūri, kad grindinys Valdovų rūmų prieigose ir vidiniuose kiemuose būtų švarus. 

Esant poreikiui, vandeniu plauna grindinį; 

informuoja Ūkio tarnybos vyriausiąjį administratorių apie priežiūros priemonių poreikį bei 

atsiradusius defektus priežiūros zonoje; 

budi Muziejaus prieigose ar kiemuose rengiamų renginių metu bei sutvarko aplinką po renginio; 

prižiūri renesansinį sodelį: laisto augalus, išravi piktžoles tarp plytelių, nupjauna žolę; 

operatyviai informuoja Ūkio tarnybos vedėją, jei susidaro pavojingos praeiviams ar Muziejaus 

lankytojams sąlygos: sniego nuošliaužos nuo stogo, tirpstantys varvekliai; 

informuoja Ūkio tarnybos vyriausiąjį administratorių, kad būtų pastatytas arba pats pastato 

įspėjamąjį ženklą praeiviams, jei susidaro slidi kiemo arba rūmų prieigų danga; 

pastebėjęs, kad užsikimšo lietvamzdis, informuoja Ūkio tarnybos vedėją arba Ūkio tarnybos 

vyriausiąjį administratorių; 

išvalo lietaus vandens surinkimo sistemas: iš po grotelių ištraukia lapus, žemes, smėlį ir kitas 

šiukšles; 

esant poreikiui, naudojasi sniego valytuvu; 

organizuoja susidariusių varveklių nudaužymą; 

operatyviai informuoja Apsaugos tarnybą apie nedrausmingus, nepaisančius pastabų, neblaivius, 

apsvaigusius ar neadekvačiai besielgiančius lankytojus; 

sutrikus lankytojo sveikatai, ištikus nelaimingam atvejui su lankytojais, nedelsiant skambina 

bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 bei informuoja apsaugos budėtoją; 

laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir elektros saugos reikalavimų; 

vykdo kitus Muziejaus direktoriaus, Ūkio tarnybos vedėjo ir Ūkio tarnybos vyriausiojo 

administratoriaus nurodymus. 

_______________ 


