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VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS 

 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO-SANITARIJOS INSPEKTORIAUS  PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 

 1. Grupė - viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojas 
 2. Lygis -  A 
 3. Kategorija – 8 

II. PASKIRTIS 
 

 4. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiojo specialisto – sanitarijos inspektoriaus 
pareigybė reikalinga prižiūrėti bei gerinti sanitarijos būklę savivaldybės teritorijoje, kontroliuoti, 
kaip laikomasi sanitarijos ir higienos norminių aktų, taisyklių, pagal kompetenciją vykdyti 
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoti aplinkos veiksnius, darančius įtaką 
gyventojų sveikatai, ir taikyti higienos reikalavimų praktinių priemonių visumą gyventojų 
sergamumui mažinti, apsaugoti nuo infekcinių ligų, jų protrūkių, organizuoti sanitarijos skyriaus 
veiklą, atsakyti už skyriaus užduočių ir funkcijų įgyvendinimą, pagal savo kompetenciją užtikrinti 
įstatymų, kitų norminių aktų, Savivaldybės institucijų sprendimų (Tarybos sprendimų, mero 
potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų) vykdymą ir jų įgyvendinimą. 

 
III. VEIKLOS SRITIS 

 
 5. Specialioji veiklos sritis – sanitarija, gyvūnų priežiūra. 
 

IV.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS  EINANČIAM  VALSTYBĖS 
TARNAUTOJUI 

 
 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 
reikalavimus: 
 6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities 
visuomenės sveikatos, veterinarijos išsilavinimą; 

 6.2. išmanyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos administracinių 
teisės pažeidimų kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, 
reglamentuojančius visuomenės sveikatos apsaugos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
valdymo, pagrindines aplinkos sveikatinimo nuostatas, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį 
administravimą.  

 6.3. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 
 6.4. patikrinti faktinius duomenis vietoje, mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją,  
priimti sprendimus, teikti nurodymus, kontroliuoti jų vykdymą, rengti išvadas;  
 6.5. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer 
programomis. 
  

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
 
 7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 
 7.1. prižiūri ir kontroliuoja higienos reikalavimų vykdymą bei sanitarijos būklę 
savivaldybės teritorijoje, imasi priemonių sanitarijos būklei gerinti; 
 7.2. kontroliuoja, kaip laikomasi sanitarijos ir higienos taisyklių nuostatų savivaldybės 



teritorijoje; 
 7.3. kontroliuoja Savivaldybei pavaldžių institucijų, atsakingų už švaros ir tvarkos 
viešosiose vietose užtikrinimą, darbą sanitarinės kontrolės objektuose. Teikia joms pasiūlymus 
higienos ir sanitarijos būklei gerinti bei reikalavimus esantiems  pažeidimams pašalinti; 
 7.4. kontroliuoja, kaip fiziniai, juridiniai asmenys laikosi teritorijos tvarkymo ir švaros, 
atliekų tvarkymo, gyvūnų laikymo, prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose, želdynų apsaugos, 
gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų naudojimo, statinių tinkamos priežiūros, triukšmo 
prevencijos viešosiose vietose taisyklių, rūkymo draudimo nustatytose vietose, žmonų gyvybės 
apsaugos vandens telkiniuose numatančių taisyklių, reikalavimų, nustatytų Savivaldybės institucijų 
sprendimuose bei kituose norminiuose aktuose;      
 7.5. žodžiu ir raštu reikalauja, kad fiziniai, juridiniai asmenys laikytųsi higienos normų, 
sanitarijos reikalavimų, teiktų žodinius ir raštiškus paaiškinimus dėl kontroliuojamo objekto 
sanitarinės būklės; 
 7.6. pažeidėjams surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, perduoda juos 
svarstyti    Administracinėms komisijoms prie Savivaldybių tarybų. Esant būtinumui, taiko Lietuvos 
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 263 straipsnį. Dalyvauja Administracinių 
komisijų posėdžiuose, Administraciniuose teismuose.     
 7.7. nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2393 straipsnyje nurodytas 
administracinių teisės pažeidimų bylas, priima nutarimus, pažeidimo padarymo vietoje asmenims, 
įvykdžiusiems administracinį teisės pažeidimą ir tai pripažinusiems, skiria ir paima baudas;  
 7.8. Savivaldybės institucijoms teikia sanitarinės  kontrolės rezultatų ataskaitas bei 
išvadas; 
 7.9.organizuoja normatyvinių dokumentų higienos, sanitarijos klausimais įgyvendinimą; 
 7.10.teikia savivaldybės institucijoms pasiūlymus dėl sanitarijos strategijos prioritetų, 
prevencinių priemonių įgyvendinimo; 
 7.11.rengia projektus, programas sanitarijos būklei gerinti; 
 7.12. vykdo gyventojų apsaugą nuo padidinto gatvių, buitinio triukšmo, dirvožemio, 
vandens ir oro taršos, infekcinių ligų. 
 7.13. pagal kompetenciją vykdo savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, 
analizuoja aplinkos veiksnius, darančius įtakos gyventojų sveikatai, ir teikia pasiūlymus, išvadas 
gyventojų sergamumui mažinti, apsaugoti nuo infekcinių ligų, jų protrūkių ar tuo tikslu įgyvendina 
higienos reikalavimų praktinių priemonių visumą; 
 7.14. nustato privalomo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo 
(dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) būtinumą, kontroliuoja dezinsekcijos, deratizacijos, 
dezinfekcijos darbų įvykdymą atitinkamuose sanitarinės kontrolės objektuose, gyvenamųjų namų 
rūsiuose, visuomeniniuose pastatuose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, esančiose savivaldybės 
teritorijoje; 
 7.15. kontroliuoja gyvūnų laikymo sąlygas ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje, išduoda 
leidimus įsigyti, laikyti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti; 
 7.16. organizuoja ir kontroliuoja  vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių ) 
registravimo ir laikymo namuose administravimo sistemą.  
 7.17. pagal kompetenciją organizuoja rengia sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių 
vykdymą; 
 7.18. rengia vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių ) registravimą ir laikymą 
namuose lėšų paskirstymo projektus, vykdo lėšų panaudojimo programas;  

7.19. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pasiūlymus, teikia 
atsakymus; 
 7.20. organizuoja visuomenės sanitarinį švietimą, teikia informaciją apie savivaldybės 
veiklą sanitarijos priežiūros ir kontrolės srityje, parengia ir papildo internetinį puslapį; 
 7.21. vykdo kitas norminių aktų nustatytas funkcijas ir Savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymus, pavedimus, atitinkančius pareigybės tikslus bei funkcijas; 
 7.3. pavaduoja vyriausiąjį specialistą - savivaldybės gydytoją jo nesant darbe atostogų, 
komandiruočių, laikino nedarbingumo metu ir kitais atvejais. 
    

 
 



VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 
 

 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Viešųjų paslaugų 
skyriaus vedėjui.  
  
______________________ ______________  _________________ 
 (valstybės tarnautojo pareigos)       (parašas)                           (vardas, pavardė) 
            
 
___________ 
    (data) 


