REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinio transporto
techninę priežiūrą ir naudojimą, viešuosius pirkimus, energetikos ūkio priežiūrą, pastatų techninę
priežiūrą;
- išmanyti darbų saugos reikalavimus, turėti Darbų saugos pažymėjimą,
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“
programomis.
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
- organizuoti pavaldaus personalo darbą;
- dalyvauti rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
bendradarbiavimo programų paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ar programų
lėšomis; dalyvauti priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant
šiuos projektus;
- rengti Savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus,
kontroliuoti pasirašytų sutarčių vykdymą, teikti ataskaitas apie jų įvykdymą;
- užtikrinti priskirto, kaip materialiai atsakingam asmeniui, Savivaldybės administracijos
turto apskaitą bei kontrolę pagal konkrečią turto buvimo vietą; suderinti duomenis apie priskirto
turto likučius Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriuje; materialiai atsakyti už
priskirtą turtą, jo apskaitą bei saugojimą;
- rengti biudžeto lėšų poreikio pagal priskirtas funkcijas ekonominius skaičiavimus bei juos
pagrįsti;
- aprūpinti Savivaldybės administracijos padalinius ir į padalinius neįeinančius valstybės
tarnautojus darbo priemonėmis: organizuoti nupirktų kanceliarinių ir kitų prekių paskirstymą;
- rengti prekių, medžiagų, tarnybinio transporto, kuro ir kito turto nurašymo aktus;
- kontroliuoti ir atsakyti už Savivaldybės administracijos tarnybinio transporto racionalų ir
efektyvų naudojimą;
- išduoti Administracijos ūkio priežiūros skyriaus specialistams kelionės lapus, tvarkyti jų
apskaitą, atsakyti už kuro kortelių įsigijimą ir naudojimą;
- koordinuoti skyriui priskirto tarnybinio transporto remontą, techninę apžiūrą ir draudimą;
- organizuoti savivaldybės pastatų: Vilniaus al. 18, Vasario 16-osios g. 5 ir Vasario 16-osios
g. 7 naudojimo techninę priežiūrą;
- organizuoti Savivaldybės pastatų energetikos ūkio priežiūrą;
- organizuoti Savivaldybės pastatų šilumos mazgų parengimo šildymo sezonui priežiūrą,
vandens, elektros ir šilumos apskaitos prietaisų parodymų kontroliavimą;
- teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės pastatų remonto
bei priežiūros;
- koordinuoti savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos salėse vykstantiems
posėdžiams, pasitarimams, reprezentaciniams renginiams reikalingos garso ir vaizdo aparatūros
pristatymą bei pajungimą;
- užtikrinti Lietuvos valstybės ir Druskininkų miesto vėliavų iškėlimą arba pastatymą, jų
nuleidimą ir saugojimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei Druskininkų
savivaldybės tarybos sprendimais;
- organizuoti tvarkos ir švaros palaikymą Savivaldybės patalpose ir jai priklausančioje
teritorijoje; kontroliuoti specialistų darbą;

- organizuoti kopijavimo ir kitų aparatų priežiūrą bei remontą;
- užtikrinti tarnybinio ryšio nenutraukiamą veikimą, organizuoti jo remontą, išduoti
tarnybinius mobiliojo ryšio telefonus, specializuotame servise užsakyti telefonų remonto paslaugas;
- koordinuoti apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų tinkamą veikimą bei esant reikalui
organizuoti jų remonto darbus, koordinuoti apsauginės signalizacijos kodų suteikimą darbuotojams;
- tvarkyti Savivaldybės antspaudų ir spaudų išdavimo apskaitą;
- organizuoti Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos dokumentų dauginimo
darbus;
- daryti apklausą ir pildyti viešųjų pirkimų dokumentus, teikti technines specifikacijas
Viešųjų pirkimų skyriui savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.
______________________

