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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Pagrindinė veiklos sritis:0
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0
4.1. turto valdymas.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0
5.1. Savivaldybei priklausančio turto naudojimo organizavimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0
6.1. Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo administravimas.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba
prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos
apdorojimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų
teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl
paslaugų teikimo rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais
klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais
sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų
teikimo organizavimą.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių

paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų
sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus
ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
14. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
15. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus
koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.
16. Vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą
arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir
likvidavimo organizavimą.
17. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus
koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. Rengia skyriaus dokumentus saugojimui archyve, perduoda bylas nuolat saugoti archyve,
siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
23. 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.
24. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
25.3. studijų kryptis – gamybos inžinerija (arba);
25.4. studijų kryptis – teisė (arba);
25.5. studijų kryptis – apskaita (arba);
arba:
25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.7. darbo patirtis – nekilnojamojo turto administravimo patirtis;
25.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
26. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
26.1. komunikacija – 3;
26.2. analizė ir pagrindimas – 4;
26.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
26.4. organizuotumas – 3;
26.5. vertės visuomenei kūrimas – 3.
27. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
27.1. informacijos valdymas – 3.
28. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
28.1. veiklos planavimas – 3;
28.2. turto valdymas – 3.
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