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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BŪSTO ENERGIJOS TAUPYMO AGENTŪRA
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
1.
Viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – Agentūra) Projektų
įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga
organizuoti, planuoti ir užtikrinti sklandų Skyriaus darbą.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SKYRIAUS
VEDĖJUI
2.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius Agentūros veiklos sritį;
2.3. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą;
2.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu
ir raštu;
2.5. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.6. Turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
2.7. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.
III. SKYRIAUS VEDĖJO FUNKCIJOS
3.
Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
3.1. organizuoja, planuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus
darbuotojams;
3.2. rengia dokumentų, priskirtų Skyriaus kompetencijai, projektus;
3.3. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymus;
3.4. vertina Skyriaus specialistų pareigų atlikimą, teikia pasiūlymus dėl jų skatinimo ir
tarnybinių nuobaudų skyrimo;
3.5
vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos
reikia vizuoti pagal Skyriaus kompetenciją;
3.6. pagal Skyriaus vykdomas funkcijas nustatyta tvarka organizuoja archyvinių bylų
formavimą ir jų perdavimą saugojimui;
3.7. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja prašymus, skundus ir rengia atsakymus,
pažymas;
3.8. organizuoja statybos rangos darbų kokybės kontrolės vykdymą;
3.9. teikia pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl teisės aktų, reglamentuojančių Agentūros
vykdomos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos administravimo proceso
kokybiško vykdymo praktinio taikymo ir jų tobulinimo;

3.10. rengia Skyriaus metinius veiklos planus ir ataskaitas apie jų vykdymą;
3.11. nustatyta tvarka pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės
ir savivaldos institucijomis.

IV. SKYRIAUS VEDĖJO PAVALDUMAS
4. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.
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