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VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VEDĖJO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 

1. Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas (toliau Vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.  

2. Pareigybės lygis – A.  

3. Pareigybės kategorija – 14.  

 

II. PASKIRTIS 
 

4. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą vadovaujantis skyriaus nuostatais ir darbo 

planais, kuriuos vykdant realizuojamos skyriaus darbuotojų darbo veiklos funkcijos ir pareigos.  

 

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 socialinių mokslų studijų srities, viešojo 

administravimo krypties išsilavinimą, biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos krypties 

išsilavinimą ar technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties 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. Mokėti dirbti su „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“ kompiuterinėmis 

programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis.  

9. Mokėti organizuoti skyriaus veiklą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti 

mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo, įforminimo taisykles ir mokėti jas 

taikyti praktiškai. 

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

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

11. Būti atsakingam pagal vidaus darbo tvarkos taisykles. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

12. Organizuoti skyriaus darbą. Užtikrinti darbo drausmę, teikti siūlymus dėl pavaldinių atlyginimo, 

premijavimo ir nuobaudų.  

13. Planuoti skyriaus darbą.  

14. Kontroliuoti skyriaus darbuotojų darbą, tikrinti ar jie teisingai taiko įstatymus, taisykles, 

instrukcijas, kaip operatyviai įgyvendina užduotis ir šalina trūkumus.  



15. Savo kompetencijos ribose rengti, redaguoti, derinti leidžiamus savivaldybės institucijų 

norminius aktus, kitus dokumentus, juos teikti vadovybei, referuoti bei kontroliuoti, kaip jie vykdomi.  

16. Analizuoti skyriaus darbo sistemą, nustatyti prioritetines jos plėtojimo kryptis, skatinti pažangių 

metodų diegimą ir teikti pasiūlymus administracijai dėl jų įgyvendinimo.  

18. Savo kompetencijos ribose spręsti interesantų prašymus, skundus.  
19. Reikalauti ir gauti iš kitų administracijos skyrių, poskyrių ir vyriausiųjų specialistų visą reikalingą 

informaciją bei sprendimus, potvarkius ir įsakymus savo funkcijoms vykdyti.  

20. Dalyvauti pasitarimuose, kai svarstomi jo kompetencijai priklausantys klausimai.  

21. Vykdyti Savivaldybės mobilizacinio štabo nurodymus.  
22. Vykdyti administracijos direktoriaus pavedimus.  

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

  

23. Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.  

 

 

 

Skyriaus vedėjas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau:   


