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VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Grupė – viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojas.  

2. Pareigybės lygis – A  

3. Pareigybės kategorija – 9  

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriui pavestoms 

funkcijoms atlikti, vykdant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 

ir atliekų tvarkymo administravimą.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 
 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje srityje – miesto ir rajono 

atliekų tvarkymo funkcijų  įgyvendinimas. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą. 

7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, jų 

poįstatyminiais aktais, norminiais statybos techniniais dokumentais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos struktūrinę paramą reglamentuojančiais teisės aktais bei 

mokėti taikyti juos tiesioginiame savo darbe.  

8. Gebėti taikyti įvairius teisės aktus pareigybės funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens 

teisės aktus (sprendimus, įstatymus, potvarkius, kt.) pagal savo kompetenciją. 

9. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.  

10. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis 

programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis. 

11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.  

12. Būti atsakingam pagal vidaus darbo tvarkos taisykles.  

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

13. Užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, 

reguliuojantys vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą, Savivaldybės tarybos sprendimai bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai.  

14. Rengti ir teikti pasiūlymus Savivaldybės merui, administracijos direktoriui, Viešųjų paslaugų 

skyriaus vedėjui dėl vietinės rinkliavos.  

15. Nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus dėl vietinės rinkliavos lengvatų ir teikti 

pasiūlymus Administracijos direktoriui.  



16. Kontroliuoti, kaip atliekų vežėjas laikosi Šilutės rajono atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų ir 

galiojančios paslaugos teikti komunalinių atliekų surinkimo ir jų (iš)vežimo šalinti į sąvartyną 

sutarties įsipareigojimų vykdymo, tai yra, kaip atlieka šias funkcijas. 

17. Importuoti į EKO Atris programą visus duomenis, reikalingus vietinei rinkliavai apskaičiuoti. 

18. Vietinės rinkliavos registro duomenų bazėje registruoti ir tvarkyti duomenis apie vietinės 

rinkliavos mokėtojus. 

19. Apskaičiuoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.  

20. Suformuoti, patikrinti, atspausdinti ir išsiųsti rinkliavos mokėtojams vietinės rinkliavos 

pranešimus ir kvitus. 

21. Kontroliuoti rinkliavos savalaikį mokėjimą. Nesumokėtą vietinę rinkliavą išieškoti Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą. 

22. Kontroliuoti, kaip fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi atliekų deklaravimo tvarkos.  

23. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoti skyriaus darbuotojus, negalinčius vykdyti savo funkcijų. 

24. Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje. 

25. Vykdo kitus skyriaus vedėjo nurodymus. 
 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS. 

 

25. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas pavaldus Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjui.  

 

 

Susipažinau 

 

Vyriausiasis specialistas     Artūras Losius 


