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INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Infrastruktūros ir turto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau –
specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga viešiesiems pirkimams, vykdomiems skyriuje
ir pagal atskirus Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos direktoriaus
pavedimus, atlikti, investicijų projektams rengti (duomenims teikti) bei įgyvendinti, planuoti ir
koordinuoti komunalinio ūkio veiklą (elektros apšvietimo, šilumos, vandentvarkos srityje) Jurbarko
rajone, dokumentams ar jų projektams šiais klausimais rengti.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Vykdo viešųjų pirkimų vykdomų skyriuje techninį darbą, DNSB skiriamų lėšų
paskirstymo ir įsisavinimo kontrolę, planuoja ir koordinuoja komunalinio ūkio veiklą (elektros
apšvietimo, šilumos, vandentvarkos srityje), koordinuoja daugiabučių namų renovacijos procesą
Jurbarko rajone.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities elektros, elektronikos,
statybos, saugos, transporto, aplinkos, energetikos, pramonės, mechanikos inžinerijos krypties
išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal specialybę patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, šilumos, elektros energetiką,
vandentvarką, civilinę saugą, ekstremalias situacijas, saugą ir sveikatą darbe, teisės aktų ir dokumentų
rengimą, tvarkymą ir apskaitą, raštvedybą;
6.4 mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS „Word“, MS „Excel“, MS
„Outlook“, „Internet Explorer“, dokumentų valdymo sistema;
6.5 gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai
sugebėti nustatyti darbo prioritetus;
6.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).
.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja savivaldybės tarybos,
jos komitetų posėdžiuose;
7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant su skyriaus atliekamomis funkcijomis susijusius
investicijų projektus, strateginio planavimo dokumentus, projektus Europos Sąjungos paramai gauti,
savivaldybės biudžeto projektą, rengia savivaldybės biudžeto programas tam, kad racionaliai būtų
valdomi įstaigos finansiniai ištekliai ir įgyvendinami įstaigai keliami uždaviniai;
7.3. koordinuoja komunalinių paslaugų teikimą rajone, teikia informaciją ir prisideda prie
vandens, šiluminės energijos, nuotekų tarifų skaičiavimo savivaldybės reguliavimo sričiai
priklausančioms organizacijoms, teikiančioms minėtas paslaugas, tam, kad būtų užtikrintas tinkamas
skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.4. organizuoja techniškai teisingą, tvarkingą elektros, šilumos, dujų, skysto ir kieto kuro
sistemų eksploataciją, užtikrina savivaldybės objektų aprūpinimą elektros energija, šiluma, dujomis,
vandeniu ir kitais energetiniais ištekliais;
7.5. užtikrina valstybės ir savivaldybės paramos, vykdant daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programas, gavimą;
7.6. konsultuoja gyventojus daugiabučių namų administravimo klausimais;
7.7. teikia daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms metodinę pagalbą;
7.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų bei administracijos direktoriaus įsakymų
projektus dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo lėšų panaudojimo ar priima daugiabučių
namų bendrijų prašymus lėšoms gauti ir organizuoja lėšų paskirstymą;
7.9. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, paraiškas savivaldybės statomų objektų
leidimams gauti, rangos sutarčių projektus, statistines ataskaitas, susijusias su statybomis, statinių
pripažinimo tinkamais naudoti aktų projektus ir kitus su tuo susijusius dokumentus; atlieka
savivaldybės statomų, rekonstruojamų objektų užsakovo funkcijas tam, kad būtų užtikrintas tinkamas
skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.10. dalyvauja įvairių komisijų darbe, atstovauja savivaldybės administracijai tam, kad
būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai, vykdo civilinės saugos funkcijas
kasdienėje veikloje bei ekstremalių situacijų metu, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir
savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje;
7.11. nagrinėja ir pagal savo kompetenciją sprendžia fizinių ir juridinių asmenų prašymus,
paklausimus tam, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų
įgyvendinimas;
7.12. pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą, atliekantį aplinkos kokybės gerinimo ir
apsaugos, šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo, komunalinių
atliekų tvarkymo sistemų administravimo ir kitas funkcijas, jo atostogų, nedarbingumo metu;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus,
tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_______________________

