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PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIETINIO ŪKIO IR 

PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS 

 

3. Pagrindinė veiklos sritis: 

3.1. turto valdymas. 

4. Papildomos veiklos sritys: 

4.1. priežiūra ir kontrolė; 

4.2. administracinių paslaugų teikimas. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA 

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 

5.1. geoinformacinės sistemos valdymas. 

6. Papildomų veiklos sričių specializacija: 

6.1. geodezinių darbų kokybės kontrolė; 

6.2. leidimų išdavimas. 

 

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

8. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą. 

9. Kuria Savivaldybės geoinformacinę sistemą (GIS), kontroliuoja inžinerinių komunikacijų 

išpildomąsias nuotraukas ir užtikrina jų atitiktį teisės aktuose nurodytiems reikalavimams, įtraukimą 

į GIS duomenų bazę. 

10. Užtikrina, kad inžinerinių komunikacijų išpildomosios nuotraukos ir topografinės 

teritorijų nuotraukos būtų pateiktos skaitmeninėje formoje reikalingame formate bei atitiktų techninį 

reglamentą. 

11. Pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos statybos valstybinės priežiūros informacinėje 

sistemoje INFOSTATYBA tikrina pateiktus prašymus, išduoda statybą leidžiančius dokumentus. 

12. Organizuoja (vykdo) kadastrų ir registrų integravimą GIS principais, vykdo rastrinių 

duomenų vektorizavimą, vykdo adresų suteikimą, keitimą bei panaikinimą. 

13. Rengia teisės aktų projektus, įvairios specifikacijos teminius skaitmeninius žemėlapius, 

reikalingus Savivaldybės bei Savivaldybės valdomų įmonių veiklai gerinti, tvarko Savivaldybės 

erdvinių duomenų rinkinius. 



14. Atlieka valstybės nuosavybės teise priklausančio turto, kurį sudaro Savivaldybės 

teritorijos 1:500–1:5000 mastelio topografiniai planai, geodeziniai tinklai, priežiūrą bei apsaugą, 

vykdo geodezinės, topografinės medžiagos atnaujinimą. 

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 

 

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

16.2. studijų kryptis – matavimų inžinerija; 

16.3. studijų kryptis – statybos inžinerija. 

arba: 

16.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

16.5. darbo patirtis – geodezijos ir kartografijos patirtis; 

16.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

17. Atitikimas kitiems reikalavimams: 

17.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis. 

 

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

 

18. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

18.1. komunikacija – 3; 

18.2. analizė ir pagrindimas – 4; 

18.3. patikimumas ir atsakingumas – 3; 

18.4. organizuotumas – 3; 

18.5. vertės visuomenei kūrimas – 3. 

19. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

19.1. informacijos valdymas – 3; 

19.2. įžvalgumas – 3. 

20. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

20.1. dokumentų valdymas – 3. 

 __________________________ 
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