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STONIŠKIŲ SENIŪNIJOS ŪKIO REIKALŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Stoniškių seniūnijos Ūkio reikalų specialisto (toliau – Ūkio reikalų specialistas)
pareigybė yra kvalifikuoto darbuotojo, kurio pareigybė priskiriama C lygiui, dirbančio pagal darbo
sutartį. Ūkio reikalų specialistą į darbą priima ir iš jo atleidžia savivaldybės administracijos
direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
2. Pareigybės lygis – C.
3. Ūkio reikalų specialistas savo darbe vadovaujasi Pagėgių savivaldybės administracijos
Stoniškių seniūnijos (toliau – seniūnijos) nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
II. PASKIRTIS
4. Ūkio reikalų specialisto pareigybė reikalinga Stoniškių seniūnijos ūkiniams darbams
atlikti, materialinių vertybių saugojimui ir tausojimui užtikrinti.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI
5. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją.
5.2. žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, bei priešgaisrinės saugos reikalavimus ir juos
vykdyti;
5.3. sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą;
5.4. išmanyti materialinės atsakomybės, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir
elgesio kultūros reikalavimus.
5.5.būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti su klientais;
5.6.mokėti dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis, teisės aktų ir
kitų duomenų paieškos sistemomis.
5.7. laikytis etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas.
IV. ŪKIO REIKALŲ SPECIALISTO FUNKCIJOS
6. Ūkio reikalų specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1.organizuoja ir kontroliuoja viešuosius darbus, visuomenei naudingus darbus, tvarko
reikalingą dokumentaciją, susijusią su šia veikla;
6.2.teikia informaciją ir ataskaitas pagal savo darbo sritį kitoms įstaigoms ir statistikos
valdybai.
6.3. dalyvauti komisijų ir darbo grupių darbe.
6.4. kontroliuoja elektros energijos skaitiklių parodymus;
6.5.atsako už gatvių apšvietimą.
6.6.kontroliuoti kapinių priežiūros darbininko darbą;

6.7. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir seniūno pavedimus seniūnijos
kompetencijos klausimais.

IV. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
7. Ūkio reikalų specialistas turi teisę:
7.1. į pareiginę algą, atitinkančią jo darbą;
7.2.gauti iš savo vadovų, bendradarbių ir kitų tarnautojų informaciją, būtiną veiksmingai
atlikti užduotis ir pavedimus;
7.3. į įstatymų nustatytas atostogas;
7.4. ginti teisme pažeistas savo teises ir teisėtus interesus;
8. Ūkio reikalų specialistas atsako už:
8.1.vykdomo darbo kokybę;
8.2. informacijos konfidencialumą;
8.3. dokumentų ir sprendimų teisingumą;
8.4. piliečių kultūringą aptarnavimą;
8.5. teisingą žinių visuomenėje skleidimą;
8.6. bendradarbiavimą su įstaigomis ir darbo kolegomis;
8.7. seniūnijos materialiojo turto saugojimą.
8.8. savo darbo viešumą, skaidrumą.
9. Už pareigų ir funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų nustatyta
tvarka.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
9. Ūkio reikalų specialistas tiesiogiai pavaldus Stoniškių seniūnijos seniūnui
____________________________________
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