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KAIMO REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

        1. Kaimo reikalų skyriaus vyresnysis specialistas (toliau Vyresnysis specialistas) yra karjeros 

valstybės tarnautojas.  

        2. Pareigybės lygis – B.  

        3. Pareigybės kategorija – 8.  

 

II. PASKIRTIS 

 

        4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimams ir įsakymams, susijusiems su melioracijos statinių eksploatacija 

ir technine priežiūra, vykdyti. Vesti jų apskaitą, bei stebėti jų būklę.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

        5. Vyresnysis specialistas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - savivaldybės teritorijoje 

esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros, šių statinių remonto ir rekonstrukcijos darbų 

organizavimas, užtikrinant melioracijos statinių funkcionavimą.  

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

        6. Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

        6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį 

išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos, žemės ūkio krypčių, technologijos 

mokslų srities hidromelioracijos kryties išsilavinimą;  

        6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, žemės ūkio veiklą;  

        6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;  

        6.4. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu pagal bazinius kompiuterinio 

raštingumo reikalavimus.  

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

        7. Vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:  

        7.1. rengia užduotis melioracijos įrenginių remonto ir rekonstrukcijos projektų sudarymui;  



        7.2. kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis ir kokybę, atliktus darbus priima nustatytos formos 

aktais;  

        7.3. priima eksploatacijon atliktus melioracijos įrenginių priežiūros ir remonto darbus;  

        7.4. stebi melioracijos įrenginių būklę, derina projektinę dokumentaciją; 

        7.5. atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą, stebi melioruotos 

žemės būklės pasikeitimus;  

        7.6. surašo melioracijos įrenginių pažaidos aktus;  

        7.7. saugo ir tvarko melioracijos statinių apskaitą;  

        7.8. kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys prižiūri ir saugo jiems nuosavybės teise, 

nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje, esančius valstybei nuosavybės 

teise priklausančius ir savivaldybei patikėjimo teise perduotus naudoti statinius;  

         7.9. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis nusausintos žemės būklės statinių remonto, 

priežiūros ir rekonstravimo klausimais;  

        7.10. pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) bei 

pasiūlymus, susijusius su melioracijos darbų organizavimu, statinių statyba, rekonstravimu, remontu, 

naudojimu bei priežiūra;  

        7.11. teikia metodinę pagalbą ir reikiamą informaciją rajono žemės ūkio subjektams ir 

gyventojams žemės ūkio klausimais;  

        7.12. nustato ir išduoda technines sąlygas projektuojant kelius, elektros tiekimo, ryšių linijas, 

vandens pralaidas ir kitus įrenginius bei statinius, melioruotose žemėse; 

        7.13. vykdo kitus Kaimo reikalų skyriaus vedėjo nurodymus. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

        8. Vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Kaimo reikalų skyriaus vedėjui.  
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