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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. Papildoma veiklos sritis: 

4.1. priežiūra ir kontrolė. 

 

III SKYRIUS 

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA 

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija: 

5.1. statinių, kelių ir jų konstrukcijų statybos bei priežiūros organizavimas. 

6. Papildomos veiklos srities specializacija: 

6.1. statybos ir remonto darbų techninės priežiūros kontrolė. 

 

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 

 

7. Rengia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių statybos ir remonto darbų 

sutartis ir susitarimus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, vykdo šių darbų priežiūrą, 

dalyvauja priimant atliktus darbus. 

8. Organizuoja bendrą statinių (įskaitant kelių ir kelio statinių) eksploataciją, atsako už statinių 

būklę, vykdo statybos darbų techninę priežiūrą, periodiškai lankosi vykdomų darbų vietoje ir vertina 

atliktus darbus. 

9. Rengia teisės aktų, sutarčių, kitų dokumentų projektus, sąmatas, norminę dokumentaciją, 

susijusią su statinių eksploatacija ir remontu, rengia technines užduotis, apskaičiuoja statybinių 

medžiagų poreikį, darbų, sąnaudų kiekius. 

10. Derina projektinę dokumentaciją, kontroliuoja vykdomus darbus Savivaldybės vietinės 

reikšmės kelių juostose, vykdo ir užtikrina Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kelių, kelio 

statinių ir jų konstrukcijų eksploataciją, pildo su tuo susijusią dokumentaciją. 

11. Atlieka numatomo remontuoti objekto darbų kiekio surašymą, parenka statybos ir remonto 

metodus, medžiagų panaudojimo galimybes, inicijuoja ir rekomenduoja darbo procesų, darbo krūvio, 

efektyvumo sistemos pakeitimus. 

12. Tikrina projektus informacinėje sistemoje INFOSTATYBA, atlieka kitas įstatymuose, 

reglamentuojančiuose statinių, kelių projektavimą, statybą, tiesybą, eksploatavimą, techninę priežiūrą 

ir remontą, nustatytas funkcijas. 



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

 

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

14. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 

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

kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

14.2. studijų kryptis – statybos inžinerija. 

arba: 

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

kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

14.4. darbo patirtis – statybų ar jų priežiūros srities patirtis; 

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

15. Atitikimas kitiems reikalavimams: 

15.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis. 

16. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai: 

16.1. suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). 

 

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

 

17. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

17.1. vertės visuomenei kūrimas – 3; 

17.2. organizuotumas – 3; 

17.3. patikimumas ir atsakingumas – 3; 

17.4. analizė ir pagrindimas – 4; 

17.5. komunikacija – 3. 

18. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

18.1. informacijos valdymas – 3. 

19. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai: 

19.1. dokumentų valdymas – 3; 

19.2. turto valdymas – 3. 

 ___________________________ 
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