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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. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
4. DNSB skiriamų lėšų paskirstymo ir įsisavinimo, elektros apšvietimo, šilumos,
vandentvarkos projektų įgyvendinimas, priežiūros ir administravimo funkcijos.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
5. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus
koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų
teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų
dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų
vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų
ir atsakymų rengimą.
8. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą arba prireikus koordinuoja viešųjų
paslaugų teikimo administravimo organizavimą.
9. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais
sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu
susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais
klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo
administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų
dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.

13. 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.
14. Dalyvauja ruošiant ir įgyvendinant su skyriaus atliekamomis funkcijomis susijusius
investicijų projektus, strateginio planavimo dokumentus, projektus Europos Sąjungos
paramai gauti, rengia savivaldybės biudžeto programas.
15. 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.
16. Užtikrina valstybės ir savivaldybės paramos, vykdant daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programas, paskirstymą. Teikia daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų
bendrijoms metodinę pagalbą.
17. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus, paraiškas savivaldybės statomų objektų leidimams
gauti, 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.
18. 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.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – elektros inžinerija (arba);
20.3. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);
20.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
20.5. studijų kryptis – elektronikos inžinerija (arba);
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirtis – darbo su dokumentų valdymo sistemomis patirtis;
20.8. darbo patirties trukmė – 1 metai.
21. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
21.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
22. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0

22.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
22.2. organizuotumas – 3;
22.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
22.4. analizė ir pagrindimas – 3;
22.5. komunikacija – 4.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
23.1. informacijos valdymas – 3.
24. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
24.1. veiklos planavimas – 3;
24.2. viešųjų ryšių išmanymas – 3.
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