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PARETGYBIS CHARAKTERTSTTKA

Bendrqiq reikalq skyriaus (toliau
tamautojas
1.2. Pareigybes lygis - A
1.3. Pareigybes

kategoija-

-

Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybes
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2. P.lsrrnrrs
2.1. Bendrqiq reikalq skyriaus vyriausiojo specialisto ([kio reikalams) pareigybe reikalinga igyvendinti Skyriaus kompetencijai priskitas funkcijas - uttikrinti tinkamas darbo sqlygas, apriipinti darbuotdus materialinemis ir techninemis darbo priemon€mis, riipintis patalprS pastatq prieZitra.
3. VErKLos sRITts
3.1. Pareigybes firnkcijos bendrojoje veiklos srityje - Tamybos veiklos uZtikrinimas, apriipinimas
materialinemis ir techninemis darbo priemonemis, patalpq, pastatq prieZiiira.
4. SPECIALIEJ REIKALAV|MA| s|As pAREtcAs EINANeTAM vAtsryBts TARNAUToJUI
4.1. Valstybes tarnautdas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
4.2. Turdti universitetini ar jam prilgint4 iSsilavinimq technologijos mokslq studijq srities inZigerijos krypties bakalauro arba auk5tesniii kvalifikacini laipsni.
4 .3 . Znotr Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus ir kitus
teises aktus, reglamentuojandius prieSgaisrines saugos reikalavimus, materialiniq vertybiq
apskaitos ir buhalterines atskaitomybes reikalavimus, automobiliq kuro normq nustatymo
metodik4 vie5uosius pirkimus.
4.4. Moketi dirbti Microsoft Office kompiuteriniq programq paketu" intemeto narSykle ir elektroninio pa5to progama.
4.5. Moketi uZsienio kalb4 A'2 lygiu.
4.6. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.
4.7. Sugeb€ti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4.
4.8. Sugebeti sklandZiai desryd mintis raltu LodZiu i5manyti ra5tvedybos taisykles.
4.9. Tur€ti imonfu istaigq ir organizacijq vadovq priesgaisrin6s saugos mokymo paiymejim4.
4.10. Tureti ne maiiau kaip 3 metq darbo patirti organizuojant ir vykdant maZos vertes prekiq
paslaugq ir darbq vieSuosius pirkimus.
4.1 l. Turdti B kategorijos vairuotojo paZymejima.
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5. Sns panrtcas EtxANdro vnlsryBf,s rlnxlurolo FUNKcrJos
5.1. Sias pareigas einantis valstybis tamautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos - srityse.
5.2. Vykdo Tamybos administracinio pastato, gafttZo, teritorijos apsaugos, energetiniq sistemq
(elektros, Silumos trkio), telefoninio ir kompiuterinio rySio sistemg tamybiniq automobiliq
prieZiiir4 ir kontrolg.
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5.3' UZtikrina pastatq Sildymo, ventiliacijos, vardentiekio ir kanalizacijos, telefono ir kompiuterinio rySio sistemq patikim4 eksploatacija (tvarking4 ir teisingq nurodytq sistemq naudojim4 ir

techning bUklg), gedimq atveju organizuoja operatyvq gedimq Salinim4.
ir prielgaisrinds signalizacijos irenginiq veikl4, priesgaisrinio
inventoriaus tinkamum4 naudojimui, atsako ui Tamybos prie5gaisring saug4.
l.l. lalyvauja sudarant pastatq, patalpq einamojo ir kapitalinio remonto planus ir s4rnatas.
5.6. Organizuoja pastatq, patalpq, inventoriaus. remonto darbus,
5.7. UZtikrina tamybiniq automobiliq tinkamum? eksploatacijai, sugedus savalaik! ir kokybisk4
gedimq Salinim4, riipinasi autohansporto priemoniq technine prieZifira, kontroliuoja tamybiniq automobiliq naudoj imq.
5.8. Pagal savo kompetencijos sriti inicijuoja Dkiniq operacijq atlikim4 (apriipinant Tarnyb4 baldais, inventoriumi, orgtechnika, darbo rilbais, kanceliarinemis ir kitomis prekemis); pagal
iikines operacijas inicijavusiq darbuotojq paraiskas, rengia dokumentus ddl trkiniq op"rucliq
atlikimo ir teikia juos suderinimui Tamybos direktoriui.
5.9. Atlieka vie5qiq pirkimq organizatoriaus funkcijas.
5.10. Dalyvauja darbo grupiq bei komisijq, kuriq nariu paskirtas, darbe, kad biitq
iglvendinti siq
grupiq ar komisijq uZdaviniai.
5.1 1. Teikia pasiUlymus del Skyriaus tikslq
igyvendinimo ir firnkcijq vykdymo.
5.12. Kelia kvalifikacij4 savaranki5kai ir dalyvaudamas konferencijose, seminaruose bei kituose
renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
5.13. Atlieka kitas frurkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines miSkq tamybos tikslq ir uZdaviniq
igyvendinimo.
5.4' UZtikrina apsaugos sistemos

6.1 ,

6. Sr.q,s p.{REtc.{s rrnaxdro vlLstysEs rlRNA,uroJo pAvALDUMAs
Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus veddjui.

