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VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas yra 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.  

 

II.TIKSLAS 

 

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų 

surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. 

 

III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atlikti šiuos reikalavimus:  

1.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;  

1.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos  

Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietines rinkliavas, vietos 

savivaldą, dokumentų valdymą;  

1.3. Mokėti gerai dirbti kompiuteriu su informacinėmis sistemomis bei įvairiomis duomenų bazėmis, 

išmanyti raštvedybos taisykles;  

1.4. Mokėti valdyti, kaupti, sistemingai apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.  

1.5. Būti pareigingam, darbščiam, mokėti bendrauti.  

  

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui reikalavimus, vykdo šias funkcijas:  

3.  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;  

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

skyriaus vedėjui dėl vietinės rinkliavos. 

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

Administracijos direktoriui 

6. Kontroliuoti, kaip atliekų vežėjas laikosi Šilutės rajono tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 

T1-1008 patvirtintų 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: 

5.1. atliekų konteinerių tuštinimą iš individualių namų valdų, prie daugiabučių gyvenamųjų namų 

esančių grupinių konteinerių bei požeminių konteinerių aikštelių bei įmonių, įstaigų ir organizacijų, 

kurios yra vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojos, konteinerių; 

5.2. teritorijos 5 merų spinduliu apie konteinerius tvarkymą surenkant išbarstytas atliekas; 

5.3. savivaldybės teritorijoje esančių atliekų turėtojų aprūpinimą jų poreikius atitinkančio dydžio atliekų 

konteineriais; 

5.4. antrinių žaliavų surinkimą iš antrinių žaliavų aikštelių ir pristatymą atitinkamiems atliekų 

tvarkytojams; 

5.5.dydžiųjų atliekų surinkimą pagal savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse numatytus reikalavimus 

ir pristatymą tvarkytojams; 



5.6. žaliųjų atliekų surinkimą ir pristatymą ų tinkamai įrengtas ir veikiančias Šilutės rajono žaliųjų 

atliekų surinkimo aikšteles. 

5.7. buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą pagal Savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse 

numatytus reikalavimus ir pristatymą tvarkytojams; 

5.8. visuomenės imformavimą apie atliekš tvarkymą; 

6. Naudojantis globalia pozicionavimo sistema (GPS), internetu stebėti atliekų vežėjo transporto 

priemonės buvimo vietą, kontroliuoti atliekų vežėjo transporto priemonių judėjimo maršrutus.  

7. Užtikrinti, kad Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje parinktas atliekų vežėjas atliekas vežtų tik 

iš Šilutės rajono savivaldybės teritorijos rinkliavos mokėtojų.  

8. . Kontroliuoti, ar iš kitų atliekų turėtojų, ne rinkliavos mokėtojų, to pačio atliekų vežėjo surinktos 

atliekos nesumaišomos su rinkliavos mokėtojų atliekomis ir kaip jos transportuojamos į regioninius 

sąvartynus.  

9. Kontroliuoti atliekų transportavimą į Dumpių sąvartyną ir atliekų priėmimo svėrimą.  

10.. Teikti pasiūlymus atliekų kontrolės veiklai tobulinanti.  
 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS. 

 

3. Viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Viešųjų paslaugų skyriaus 

vedėjui.  

 

 

Susipažinau 

 

Vyriausiasis specialistas 


