
 

PATVIRTINTA  

Šilutės rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus  

2016-01-29 įsakymu Nr. A2-19  

 

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros 

valstybės tarnautojas.  

2. Pareigybės lygis – A.  

3. Pareigybės kategorija – 9.  

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriui pavestoms 

funkcijoms vykdyti, užtikrinti statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 vykdymą.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje srityje – statinių techninės 

priežiūros įgyvendinimas.  

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

5. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos 

krypties išsilavinimą..  

6. 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.  

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

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

8. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.  

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

programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.  

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

11. Būti atsakingam pagal vidaus darbo tvarkos taisykles.  

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

12. Gyvenamųjų namų ir kitų neypatingų ir ypatingų statinių naudojimo atlikimo patikrinimas:  

12.1. tikrinti statinio techninei priežiūrai reikalingus dokumentus;  

12.2. tikrinti padarytus statinio pakeitimus po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo (jei 

tokie darbai buvo vykdomi);  



12.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį nustatyti ar statinys naudojamas pagal paskirtį, ar nevykdomi 

statinyje statybos darbai be statybą leidžiančių dokumentų, ar statinį naudojant laikomasi statinio 

dokumentuose numatytų reikalavimų, padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę 

priežiūrą, surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, nustatyti reikalavimus trūkumams 

pašalinti, kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą.  

12.4. Apie tikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti raštu statinio naudotoją ir statinio 

savininką.  

12.5. Registruoti atliktų tikrinimų aktus ir saugoti tam tikslui skirtuose segtuvuose ar 

kompiuterinėje laikmenoje.  

12.6. Pateikti informaciją (ataskaitą) Administracijos direktoriui, Valstybinei teritorijų planavimo ir 

statybos inspekcijai apie metų priežiūros rezultatus ir apie statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių 

savininkai nežinomi).  

13. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų 

(registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų pildymas.  

14. Patalpų ir pastatų naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas kai naudojimo 

paskirtis lieka ta pati.  

15. Pažymų išdavimas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre 

įregistruotą paskirtį.  

16. Pažymų išdavimas kad naujai suformuotos patalpos (statiniai) galės būti naudojamos pagal 

paskirtį, kuri buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre.  

17. Asbesto turinčių gaminių sąrašų sudarymas pagal asbesto turinčių gaminių inventorizacijos 

ataskaitas.  

18. Teikti konsultacijas statinių naudotojams vykdant statinių naudojimo priežiūrą.  

19. Nagrinėti gyventojų, įmonių, organizacijų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, dalyvauti 

sprendžiant juose keliamas problemas.  

20. Rengti ir dalyvauti rengiant Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, direktoriaus 

įsakymų projektus, susijusius su statinių naudojimo priežiūros ir pripažinimo bešeimininkiais 

klausimais.  

21. Vykdyti kitus skyriaus vedėjo nurodymus.  

22. Vykdyti Savivaldybės mobilizacinio štabo nurodymus.  

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

23. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Viešųjų paslaugų skyriaus 

vedėjui. 

 

 

  

Susipažinau  

Vyriausiasis specialistas 


