PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. lapkričio 14 d. Nr. A-1399

UŽVENČIO SENIŪNIJOS KOMUNALINIO ŪKIO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Komunalinio ūkio specialisto pareigybė (profesijos kodas 242103) priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,2–6,7 (priklauso nuo profesinio darbo stažo
trukmės).
4. Pareigybė reikalinga komunalinio ūkio darbams seniūnijoje organizuoti ir vykdyti.
II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI
5. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu
išsilavinimą.
6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai
planuoti, organizuoti savo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai kalbėti ir
rašyti.
8. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu.
9. Turėti B kategorijos (ar kitos kategorijos) vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti
seniūnijos tarnybinį automobilį.
10. Būti atestuotam darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (turėti pažymėjimą).
11. Turėti medicininę pažymą, leidžiančią dirbti.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
12. Organizuoja komunalinio ūkio darbininkų, dirbančių viešuosius ir neatlygintinus viešuosius
darbus bei atliekančių visuomenei naudingą veiklą darbininkų darbą.
13. Atsako už darbuotojų darbų saugą, juos instruktuoja pagal darbų saugos reikalavimus.
14. Surašo visuomenei naudingos veiklos atlikimo sutartis.
15. Atsako už traktorių, automobilių, mažosios technikos, visų seniūnijos mechanizmų ir darbo
įrankių techninę būklę, eksploatavimą ir saugų darbą su jais.
16. Tvarko (išduoda, priima ir kt.) transporto priemonių kelionės lapus, pateikia juos Savivaldybės
administracijos Apskaitos skyriui.
17. Vykdo Savivaldybei priklausančių statinių bei kelių priežiūrą, pildo nustatytos formos
eksploatacijos žurnalus.
18. Pildo pavaldžių darbininkų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir nustatytais terminais pateikia
Apskaitos skyriui.
19. Organizuoja kelių, gatvių, pėsčiųjų takų, viešųjų erdvių, kapinių ir senkapių priežiūros darbus.
20. Žiemos metu stebi meteorologines sąlygas ir organizuoja sniego valymo, bei gatvių barstymo
smėlio ir druskos mišiniu darbus.
21. Vairuoja seniūnijai priskirtus automobilius.
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22. Organizuoja ir vykdo seniūnijos prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešuosius pirkimus.
23. Pagal kompetenciją atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų vykdymą.
24. Pagal kompetenciją dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
25. Teikia ataskaitas apie savo veiklą.
26. Vykdo kitus su Savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Susipažinau
____________________________
(Parašas)

____________________________
(Vardas ir pavardė)

____________________________
(Data)

