SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; studijų sritis – inžinerijos mokslai; studijų kryptis – statybos
inžinerija;
- turėti specialisto darbo patirties viešojo administravimo institucijoje ar įstaigoje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
teisėkūrą, asmens duomenų teisinę apsaugą, statybą (objektų, statomų arba remontuojamų iš
Savivaldybės biudžeto bei kitų lėšų, kai užsakovų funkcijas atlieka Savivaldybės administracija,
užsakovo funkcijų vykdymą, statybos bei remonto darbų projektinės dokumentacijos rengimo
reikalavimus, statinio statybos techninės priežiūros vykdymą ir kt.);
- mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas ir teikti pasiūlymus;
- sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo
taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Outlook, Internet Explorer
programos).
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą;
- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
- organizuoja statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra Druskininkų savivaldybės
administracija, statybą leidžiančių dokumentų statyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar atnaujinti
(modernizuoti) statinį gavimą;
- atlieka objektų, statomų, rekonstruojamų, remontuojamų ar atnaujinamų
(modernizuojamų) iš Savivaldybės biudžeto bei kitų lėšų, kai statytojo (užsakovo) funkcijas atlieka
Druskininkų savivaldybės administracija, statytojo (užsakovo) funkcijas, priima iš projektuotojų ir
tikrina statybos bei remonto darbų projektinę dokumentaciją;
- esant poreikiui atlieka statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, vykdo
statinių techninę priežiūrą;
- rengia statybvietės ir darbų perdavimo - priėmimo aktus, medžiagą ir techninę
dokumentaciją perdavimui rangovams;
- rengia medžiagą ir techninę – sąmatinę dokumentaciją statinių techninių projektų
ekspertizei;
- tikrina statybos metu naudojamų produktų bei įrengimų kokybę, reikalauja ją
patvirtinančių dokumentų, informuoja statytoją (užsakovą) apie darbus, kurie neatitinka statinio
normatyvinės kokybės reikalavimų;
- kartu su techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu dalyvauja ir rengia dokumentus
tikrinant ir priimant paslėptus statybos darbus, išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti statinius,
pastatus, susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius,
konstrukcijas;
- pagal poreikį atstovauja statytoją (užsakovą) statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra
Druskininkų savivaldybės administracija, statybos užbaigimo procedūrose;
- surašo ir teikia deklaracijas apie statybos užbaigimą;

- rengia leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje
(gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba
apriboti eismą joje išdavimo dokumentus;
- padeda kontroliuoti savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas
_____________________________

