SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį
išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugą, priešgaisrinę saugą, energetikos ūkio
priežiūrą, pastatų techninę priežiūrą, viešuosius pirkimus, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (MS Word, MS Outlook, Internet Explorer
programos);
- turėti asmens, atsakingo už priešgaisrinę saugą, pažymėjimą;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda rengti Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus,
kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą, teikia ataskaitas apie jų įvykdymą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus,
finansuojamus minėtų fondų ir programų lėšomis;
- padeda Administracijos ūkio priežiūros skyriaus vedėjui koordinuoti šio skyriaus
darbuotojų darbą;
- rengia apklausą ir pildo viešųjų pirkimų dokumentus, teikia technines specifikacijas
Viešųjų pirkimų skyriui savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka;
- paskirsto Savivaldybės administracijos turtą Administracijos padaliniams pagal
priskirtą konkrečią turto buvimo vietą, rengia ataskaitas apie turto paskirstymą;
- prižiūri Savivaldybės pastatų (Vilniaus al. 18, Vasario 16-osios g. 5, Vasario
16-osios g. 7, Druskininkuose) šilumos mazgus;
- dalyvauja tvarkant ir parengiant Savivaldybės pastatus (Vilniaus al. 18, Vasario
16-osios g. 5, Vasario 16-osios g. 7) šildymo sezonui.
- dalyvauja atliekant hidraulinius bandymus;
- reguliuoja grįžtamąją vandens temperatūrą vandens kiekio reguliatoriumi;
- seka termometrų, šilumos apskaitos prietaisų rodmenis;
- stebi vandens vartojimą Savivaldybės pastatuose ir pildo vandens suvartojimo
rodmenų žurnalą;
- stebi Savivaldybės pastatų būklę ir informuoja apie ją Administracijos ūkio priežiūros
skyriaus vedėją, kai jo nėra – savivaldybės administracijos direktorių;
- atsako už priešgaisrinę saugą Savivaldybės administracijoje, kontroliuoja
priešgaisrinės apsaugos taisyklių laikymąsi Savivaldybės administracijoje;
- siekia elektros energijos ir kitų resursų taupymo Savivaldybės administracijoje, teikia
siūlymus taupymo klausimais;
- atsako už priskirtą Savivaldybės administracijos turtą, jo apskaitą, saugojimą bei
remontą;
- prižiūri ir tvarko savivaldybės inventorių;
- taiso baldus, prireikus juos surenka ir perstato;
- atlieka smulkų langų ir durų remontą;
- iškelia valstybines ir kitas vėliavas įstatymų ir Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

- įriša Savivaldybės administracijos padalinių parengtus projektus, sutartis ir kitus
dokumentus;
- platina Savivaldybės kvietimus, iškabina skelbimus Savivaldybės skelbimų lentoje;
- atlieka Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos dokumentų dauginimo darbus,
prižiūri kopijavimo aparatus, atsako už jų remontą;
- tvarko ir prižiūri Savivaldybės pastatuose esančių kabinetų rodykles;
- prižiūri kavos virimo aparatus, laiku atlieka jų nukalkinimo ir profilaktinio valymo
darbus;
- organizuoja kondicionierių ir gesintuvų patikrą;
- dalyvauja apžiūrose, nustatant automobilių gedimus;
- pildo tarnybinių lengvųjų automobilių akumuliatorių ir padangų apskaitos korteles;
- esant būtinybei, vairuoja tarnybinį transportą, atlieka kurjerio ir kitus darbus;
- kontroliuoja švarą ir tvarką Savivaldybės administracijos pastatuose bei teritorijoje;
- šaltuoju metų laikotarpiu prižiūri Savivaldybės administracijos pastatų išorės laiptus;
- vykdo savivaldybės administracijos bei biudžetinių įstaigų automobilių, turto
draudimus bei kelionės ir darbuotojų draudimus nuo nelaimingų atsitikimų;
- Administracijos ūkio priežiūros skyriaus vedėjo atostogų, tarnybinių komandiruočių,
laikino nedarbingumo metu ir kitais jo nebuvimo darbe atvejais vykdo jo funkcijas;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas
funkcijas.
_____________________________

