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VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO – 

GAMTOSAUGININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Viešųjų paslaugų  skyriaus vyriausiasis specialistas – gamtosaugininkas yra Viešojo 

administravimo karjeros valstybės tarnautojas.  

2. Pareigybės lygis – A.  

3. Pareigybės kategorija – 8  

II. PASKIRTIS 

 

4. Viešųjų paslaugų  skyriaus vyriausiojo specialisto – gamtosaugininko pareigybė reikalinga 

Savivaldybės teritorijoje esančių ūkinių subjektų gamtosauginių aktų laikymosi, aplinkos kokybės 

gerinimo, norminių aktų rengimui ir vykdymui, nagrinėti piliečių skundus, prašymus ir pasiūlymus.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 
 

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

klausimų įgyvendinimas. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos 

krypties, fizinių mokslų studijų srities geografijos, fizikos krypčių 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. Rengti ir teikti Savivaldybės tarybai aplinkosaugos klausimais sprendimų projektus, kontroliuoti 

priimtų sprendimų įgyvendinimą. Sudaryti aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų 

sąmatą, kontroliuoti jos panaudojimą. Ruošti metinę ataskaitą.  

14. Nagrinėti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, teikti išvadas bei 

pasiūlymus.  



15. Teikti pasiūlymus aplinkos kokybės gerinimui Savivaldybės teritorijoje, rengti taisykles ir 

kontroliuoti jų vykdymą.  

16. Vykdyti Savivaldybės aplinkos monitoringą, spręsti problemas dėl atmosferos teršimo.  

17. Kontroliuoti Savivaldybės teritorijoje esančių poilsiaviečių ir parkų būklę, dalyvauti sprendžiant 

želdinių pertvarkymo klausimus, rengti želdinių apsaugos taisykles ir kontroliuoti jų vykdymą.  

18. Organizuoti komunalinių ir kitų atliekų tvarkymą, surinkimą bei perdirbimą, rengti atliekų 

tvarkymo planus.  

19. Organizuoti bešeimininkių atliekų, padangų surinkimą ir išvežimą.  

20. Dalyvauti konferencijose, pasitarimuose gamtosaugos klausimais.  

21. Teikti siūlymus Savivaldybės institucijoms švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimo 

klausimais.  

22. Bendradarbiauti su miškų urėdija, aplinkos apsaugos agentūra ir policijos komisariatu 

aplinkosaugos klausimais.  

23. Pagal savo kompetenciją nagrinėti gautus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, 

pasiūlymus.  

24. Atsakyti į Seimo narių, Savivaldybės tarybos narių paklausimus.  

25. Kaupti statistinius duomenis ir rengti statistines ataskaitas.  

26. Dalyvauti Savivaldybės mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų 

komisijų darbe.  

27. Vykdyti visuomenės ekologinį švietimą.  

28. Vykdyti kitus Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo 

pavedimus.  

29. Sekti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės 

aktų papildymus, pakeitimus ir laiku juos pritaikyti.  

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS. 

 

30. Viešųjų paslaugų  skyriaus vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas pavaldus Viešųjų paslaugų 

skyriaus vedėjui.  

 

 

Susipažinau 

 

Vyriausiasis specialistas-gamtosaugininkas    


