
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (pageidautina – technologijos 

mokslų studijų srities), inžinieriaus profesinę kvalifikaciją; 

• žinoti ir mokėti taikyti praktiniame darbe su statinių statyba, eksploatacija ir remontu 

susijusius teisės aktus; 

• žinoti ir mokėti taikyti praktiniame darbe teisės aktus, susijusius su darbuotojų sauga ir 

sveikata bei priešgaisrine sauga; 

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, dokumentų rengimą, 

tvarkymą, apskaitą ir saugojimą. 

• turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• organizuoja ir kontroliuoja įstaigos pastatų, patalpų, statinių, inžinerinių tinklų priežiūrą 

ir remontą; 

• organizuoja ir kontroliuoja pastebėtų trūkumų, susijusių su pastatų, patalpų, statinių, 

inžinerinių tinklų eksploatavimu, šalinimą;  

• kontroliuoja statybos, santechnikos medžiagų ir gaminių, elektros prekių, kitų remontui 

ir priežiūrai skirtų medžiagų ir prekių, įrankių naudojimą; 

• esant poreikiui pristato į įstaigą nupirktas prekes; 

• rengia ataskaitas apie remonto darbams sunaudotas medžiagas ir teikia jas Buhalterinės 

apskaitos skyriui; 

• rengia atliktų remonto darbų aktus-paskaičiavimus ir teikia juos Buhalterinės apskaitos 

skyriui; 

• rengia sunaudotų statybos, santechnikos medžiagų ir gaminių nurašymo aktus ir teikia 

juos Buhalterinės apskaitos skyriui; 

• rengia statybos ir remonto darbų defektinius aktus ir teikia juos Buhalterinės apskaitos 

skyriui; 

• rengia reikalingų įsigyti statybos, santechnikos medžiagų ir gaminių, elektros prekių, 

kitų remontui ir priežiūrai skirtų medžiagų ir prekių, įrankių  pirkimo užsakymus; 

• Šiaulių TI direktoriaus sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų 

procedūras; 

• paskirsto darbus Ūkio skyriaus elektrikui, santechnikui, staliui ir juos kontroliuoja; 

• kontroliuoja priskirtų ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, dirbančių statybos bei remonto 

darbus, darbą, skirsto jiems dienos užduotis; 

• dalyvauja Šiaulių TI direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe; 

• nesant Ūkio skyriaus komendanto (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.) vykdo jo 

funkcijas; 

• vykdo kitus įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ūkį, Ūkio 

skyriaus viršininko rašytinius ir žodinius nurodymus, įgyvendinant Ūkio skyriui pavestus 

uždavinius. 
 


