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INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.
II. TIKSLAS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Jurbarko rajono savivaldybei (toliau –
savivaldybė) nuosavybės teise priklausančiam ir savivaldybės valdomam turtui administruoti,
savivaldybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo koordinuoti, turto registravimui,
privatizavimui bei savivaldybės funkcijoms nereikalingo turto pardavimui viešuose aukcionuose
vykdyti, skyriaus archyvui tvarkyti.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Vyriausias specialistas vykdo specialiųjų veiklos sričių: savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei savivaldybei priskirto valstybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise administravimo funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslo studijų srities
ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį
administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo
rekomendacijomis;
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės ir savivaldybės turto valdymą,
naudojimą ir disponavimą juo, akcijų privatizavimą, savivaldybės funkcijoms nereikalingo turto
pardavimą viešuose aukcionuose, nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, civilinę ir darbo saugą,
raštvedybos bei dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu;

6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“,
„Internet Explorer“ bei Dokumentų valdymo sistema;
6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai
sugebėti nusistatyti darbo prioritetus.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei patikėjimo
teise valdomo valstybės turto administravimą, valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, tam, kad
racionaliai būtų valdomas savivaldybės turtas ir įgyvendinami įstaigai keliami uždaviniai;
7.2. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus
įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su savivaldybės turto privatizavimu, savivaldybės funkcijoms
nereikalingo turto pardavimu viešuose aukcionuose valdymu, naudojimu ir disponavimu juo,
projektus, dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose, siekdamas užtikrinti skyriui
priskirtų funkcijų vykdymą;
7.3. tvarko savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės valdomo ir
naudojamo turto dokumetus, rengia suvestines ataskaitas tam, kad būtų užtikrintas tinkamas Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir
kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų įgyvendinimas;
7.4. organizuoja Privatizavimo komisijos darbą, rengia komisijos posėdžių medžiagą, rašo
protokolus, rengia savivaldybės akcijų privatizavimo dokumentus, kad būtų įgyvendinti Lietuvos
Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimai šioje srityje;
7.5. nagrinėja ir pagal savo kompetenciją sprendžia fizinių ir juridinių asmenų prašymus,
paklausimus tam, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų
įgyvendinimas;
7.6. rengia skyriaus dokumentus saugojimui archyve, perduoda bylas nuolat saugoti archyve,
siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
7.7. dalyvauja įvairių komisijų darbe, atstovauja savivaldybės administracijai, tam, kad būtų
įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.8. įgaliotas savivaldybės administracijos direktoriaus, pateikia VĮ Registrų centrui prašymus
ir kitus su tuo susijusius dokumentus įregistruoti nekilnojamąjį turtą savivaldybės vardu. Rengia kitus
tam būtinus dokumentus;
7.9. vykdo civilinės saugos funkcijas kasdienėje veikloje bei ekstremalių situacijų metu,
siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktų reikalavimus šioje srityje;
7.10. pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą, atliekantį savivaldybės būsto fondo sudarymo
ir jo remonto, būsto nuomos, valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams
grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdymo funkcijas, jo atostogų, nedarbingumo metu;
7.10. vykdo kitus su Infrastruktūros ir turto 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 Infrastruktūros ir turto
skyriaus vedėjui.
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