JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2022 m. sausio 27 d. Nr. T2-22
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir 4 dalies 5 punktu,
Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
pareigybės aprašymą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d.
sprendimą Nr. T2-14 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo
pareigybės aprašymo patvirtinimo“.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos
gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu:
Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams
(A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

PATVIRTINITA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-22
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – III pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos
direktoriui.
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Priežiūra ir kontrolė.
4. Sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
5. Savivaldybės administracijai pavestų teisės aktų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė.
6. Savivaldybės vykdomajai institucijai pavestų funkcijų įgyvendinimas.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Koordinuoja ir kontroliuoja Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais
priskirtų administracijos skyrių vykdomas funkcijas.
8. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus leidžia Savivaldybės
administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus įsakymus, vizuoja Savivaldybės tarybos
sprendimų ir Savivaldybės mero potvarkių projektus, siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų parengimą.
9. Direktoriui pavedus, kontroliuoja viešųjų pirkimų organizavimą, dalyvauja komisijų darbe.
10. Kontroliuoja paskirtų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis,
rengimą, įgyvendinimą.
11. Dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginio plano bei Savivaldybės biudžeto projektus ir teikia
siūlymus.
12. Kontroliuoja priešgaisrinės, sveikatos saugos, saugių darbo sąlygų Savivaldybės administracijoje
įgyvendinimą.
13. Kontroliuoja ir analizuoja Savivaldybės socialinio būsto naudojimą bei teikia pasiūlymus
Administracijos direktoriui šiuo klausimu.
14. Direktoriui pavedus, organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais Jurbarko rajono
savivaldybėje.
15. Vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas jo atostogų metu, ligos ir kitais
atvejais, kai Savivaldybės administracijos direktorius negali eiti pareigų.

16. Administracijos direktoriaus pavedimu organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės tarybos
sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų rengimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
19. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
19.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti
su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
20. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
20.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;
20.2. organizuotumas – 5;
20.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;
20.4. analizė ir pagrindimas – 4;
20.5. komunikacija – 4.
21. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
21.1. strateginis požiūris – 4;
21.2. veiklos valdymas – 5;
21.3. lyderystė – 4.
22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
22.1. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 5.
23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
23.1. veiklos planavimas – 4.
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