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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“
BENDRŲJŲ REIKALŲ- DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJAI SPECIALISTO (-ĖS)  

PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. PAREIGYBĖ

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau   Bendrovė)  bendrųjų reikalų-daugiabučių
namų  renovacijai  specialistas  (toliau  –  Specialistas)  yra  darbuotojas,  dirbantis  pagal  darbo  sutartį,
tiesiogiai pavaldus Bendrovės direktoriui.

II. PASKIRTIS

2. Specialisto pareigybė reikalinga strategijos formavimui, įmonės veiklos planų rengimui, organizuoti
sklandų daugiabučių namų renovacijos procesą. 

III. VEIKLOS KRYPTYS

3.  Šias  pareigas  einančio  darbuotojo  veiklos  kryptys  –  įmonės  veiklos  organizavimas  ir  funkcijos
susijusios su daugiabučių namų renovacijos proceso įgyvendinimu. 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias Specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam  prilygintą inžinerinį išsilavinimą; 
4.2. gerai išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį; 
4.3.  išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
4.4.  išmanyti  Lietuvos Respublikos  įstatymus,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimus,  Europos
Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius daugiabučių namų atnaujinimo veiklos
sritį; 
4.5.  mokėti  valdyti,  kaupti,  sisteminti,  apibendrinti  informaciją,  pasirinkti  prioritetus,  bei  pagal
kompetenciją rengti išvadas, pastabas, pasiūlymus, gebėti savarankiškai priimti sprendimus;
4.6. mokėti rengti tvarkomuosius bei kitus dokumentus;
4.7.  mokėti  analizuoti   informaciją,  gebėti  sklandžiai  dėstyti  mintis  žodžiu  ir  raštu,  turėti  gerus
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius; 
4.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.9.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu – kompiuterinėmis programomis MS „Word“ ,
MS „Exel“, MS „Outlook“, „Internet Explorer“ ir kt.;
4.10.  turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.
4.11. būti atsakingas, pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojas, einantis šias Specialisto pareigas vykdo sekančias funkcijas:
5.1. organizuoja pagal programą patvirtintų daugiabučių namų renovaciją;
5.2.  organizuoja atnaujinimo (modernizavimo) investicijų  planų,  techninių  darbo projektų pristatymus
gyventojams ( teikia visą reikiamą informaciją,  ruošia skelbimus, protokolus, balsavimo biuletenius ir
kt.);
5.3. rengia technines sąlygas bei projektavimo užduotis statinių projektams parengti, rengia įstatymų ir
poįstatyminių  aktų  nustatyta  tvarka  dokumentus  statinių  techninės  priežiūros  viešiesiems  pirkimams
atlikti;



5.4.   atlieka,  techninio  projekto  rengimo,   projekto  ekspertizės,  statybos  rangos  darbų  ir  techninės
priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus, rengia konkursų medžiagą, atlieka kitus veiksmus, susijusius su
viešaisiais  pirkimais,  naudojantis  Centrinės  perkančiosios  organizacijos  (toliau  CPO)  parengtu
elektroniniu katalogu arba centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS);
5.5. bendrauja su rangovais, vykdo jų atliekamų darbų priežiūrą;
5.6. priima renovacijos įgyvendinimo metu atliktus statybos darbus, pasirašo iš paslaugų tiekėjų gautus
rangos  darbų,  techninės  priežiūros  ir  kitų  paslaugų   atlikimo  aktus  ir  (ar)  teikia  juos  buhalteriui
daugiabučių namų renovacijos administravimui; 
5.7. tikrina darbų apimtis, prižiūri darbų kokybę, tikrina rangovų pateiktas sąmatas, dalyvauja priduodant
objektą, taip pat nuolat bendrauja su namo bendruomene; 
5.8. rengia ir pateikia atsakymus į kitų įstaigų, institucijų, tiekėjų, interesantų raštus, rengia įsakymų, kitų
dokumentų, susijusių su statinių renovacija projektus, juos derina nustatyta tvarka;
5.9.  teikia  patalpų  savininkams ar  jų  įgaliotiems  asmenims,  valstybės  ir  savivaldybės  administracijos
gyvenamųjų  patalpų  nuomininkams  ar  jų  įgaliotiems  asmenims  paaiškinimus  žodžiu,  raštu  ir  (ar)
elektroniniu  laišku  apie  jiems  kilusius  klausimus  susijusius  su  renovacijos  procesu.  Informuoja
gyventojus apie atliktus namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, leidžia susipažinti su šių darbų ir
paslaugų  sutartimis,  sąmatomis,  darbų  priėmimo  aktais.  Jeigu  patalpų  savininkai  kreipiasi  raštu  arba
elektroniniu laišku – atsakyti raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo
gavimo; 
5.10.   suteikia savivaldybės prašymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas visą informaciją, susijusią su
darbų įgyvendinimu;
5.11. bendradarbiauja su viešojo pirkimo būdu išrinktais tiekėjais, teikia veiklai būtiną informaciją;
5.12.   parengia  ir  kiekvieną  savaitę  pateikia  direktoriui   ataskaitas  apie  rezultatus,  gautus  skundus
(prašymus), problemas su kuriomis susiduriama ir kokiomis priemonėmis jos sprendžiamos ar įvykdyti
visi techninio prižiūrėtojo bei administratoriaus reikalavimai; 
5.13. sudaro sąlygas tikrinti programos įgyvendinimą savivaldybės kontrolės institucijoms, auditoriams,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūrai ir kitoms kompetentingoms institucijoms;
5.14.  kartu  su  rangovu  rengia  statinio  pripažinimo  tinkamu  naudoti  dokumentus  ir  dalyvauja  statinį
priduodant; 
5.15. sprendžia kitus su renovacija susijusius klausimus;
5.16.  atlieka kitus darbus bendrovės direktoriaus pavedimu;
5.17.  pagal savo pareigybės kompetenciją  pavaduoja kitus padalinio darbuotojus,  nesančius darbe dėl
ligos, kasmetinių atostogų ar komandiruotės metu, kitais atvejais;
5.18.   laikosi darbo drausmės, vidaus tvarkos ir darbo saugos taisyklių;
5.19. vairuoja tarnybinį transportą atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
5.20.  direktoriaus  pavedimu  atstovauja  įmonės  interesus  įvairiose  institucijose  sprendžiant  namų
renovacijos, statinių techninės priežiūros kompetencijai priskiriamus klausimus;
5.21. darbuotojas, turintis kompiuterizuotą darbo vietą, privalo tikrinti savo elektroninį paštą, susipažinti
su dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ teikiamais pranešimais bei teisės aktais;
5.22.  vykdyti Bendrovės direktoriaus funkcijas jam nesant (atostogų, nedarbingumo, laisvadienių ir kt.
atvejų metu), dalyvauti įmonės, kitų institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe, organizuojamuose
pasitarimuose, kurie susiję su įmonės vykdoma veikla, atstovauti Bendrovei valstybinėse, visuomeninėse
įmonėse, įstaigose, organizacijose, daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo administratoriaus
(Valdytojo) organizuojamuose susirinkimuose.

VI. TEISĖS

6. Darbuotojas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi  teisę:
6.1. gauti iš įmonės struktūrinių padalinių bei atskirų įmonės darbuotojų informaciją ir tinkamai įformintą
medžiagą, kuri reikalinga vykdyti aukščiau nurodytas funkcijas;
6.2. susipažinti su Bendrovės direktoriaus sprendimų projektais susijusiais su jo veikla;
6.3. prireikus turi teisę kreiptis kokybiškos pagalbos į savivaldybėje  Programos įgyvendinimo priežiūrai
savivaldybės administracijos paskirtą atsakingą asmenį (specialistą);



6.4. gavus įmonės direktoriaus pritarimą, dalyvauti su renovacijos sritimi susijusiuose trečiųjų asmenų
rengiamuose seminaruose ir kursuose;
6.5. naudotis visa įmonėje esančia dokumentacija ir literatūra, įmonės transportu, organizacine technika,
informacinėmis  technologijomis  bei  telekomunikacijomis,  kitomis  įmonę  aptarnaujančių  asmenų
teikiamomis organizacinėmis paslaugomis;
6.6.  teikti darbo tobulinimo pasiūlymus.

VII. ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojo, einančio šias Specialisto pareigas atsakomybė:
7.1. specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas įmonės direktoriui;
7.2. tausoti įmonės nuosavybę, laikytis materialinių vertybių bei dokumentų saugojimo reikalavimų;
7.3. užtikrinti, kad įmonėje tinkamai būtų saugomi renovacijos dokumentai, susiję su darbuotojo pareigų
vykdymu, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir įmonėje nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;
7.4. už netinkamą savo pareigų vykdymą ir (ar) dėl to padarytus nusikaltimus ar administracinės teisės
pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Su šiais pareiginiais nuostatais Specialistas  susipažindinamas pasirašytinai. 

_________________________

Susipažinau  

________________________________

               (vardas, pavardė, parašas ir data)    
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