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KRAŠTOTVARKOS, PAVELDOSAUGOS IR STATYBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1.
2.
3.

Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
Pareigybės lygis
– A.
Pareigybės kategorija
– 10.
II. PASKIRTIS

4.

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti statybos darbus ir paslaugas, statybos
ir montavimo darbų kokybę, vykdant viešojo administravimo veiklą.
III. VEIKLOS SRITIS

5.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas statybos srityje.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos
inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti
sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
taisyklingai kalbėti ir rašyti.
9. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu,
elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
10. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
6.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
11. Tikrina savivaldybės, Vyriausybės ir Europos Sąjungos finansuojamų objektų techninius
dokumentus, rengia projektavimo užduotis, teikia parengtus projektus ekspertizei atlikti,
įformina statybos užbaigimo dokumentus.
12. Kontroliuoja ir atsako už funkcijas, vykdomas statybos srityje, statybos rangos, projektavimo
paslaugų sutarčių ir garantinių įsipareigojimų vykdymą, teikia darbo ataskaitas statybos srityje.
13. Pagal kompetenciją rengia, tvarko savivaldybės strateginio planavimo dokumentus
infrastruktūros srityje.
14. Vykdo statinių statybos darbų techninę ir projektavimo paslaugų priežiūrą pagal nustatyta
tvarka suderintus ir patvirtintus projekto dokumentus, sudarytas sutartis.
15. Direktoriaus pavedimu atlieka Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymo užsakovo
funkcijas.
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16. Rengia numatomų vykdyti statybos ar remonto objektų pirkimo dokumentus konkursams
organizuoti. Vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas.
17. Atlieka sąmatinius skaičiavimus. Organizuoja statybą leidžiančio dokumento išėmimą.
18. Vykdo Kelių priežiūros ir plėtros programos statinių statybos techninę priežiūrą.
19. Analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl eismo saugumo, rajono kelių, gatvių, jų inžinerinių tinklų
būklės.
20. Komplektuoja ir pateikia rangovams statomų statinių projektų dokumentus.
21. Tikrina atliktų statybos ir montavimo darbų kokybę, jų kiekius.
22. Komplektuoja statinio užbaigimo komisijai objekto pridavimui reikalingus dokumentus,
dalyvauja priimant statinį eksploatuoti.
23. Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus.
24. Rengia sutarčių projektus ir teikia pasirašyti su konkursus laimėjusiais rangovais.
25. Pagal kompetenciją dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
26. Vairuoja skyriaus automobilį.
27. Vykdo kitus skyriaus vedėjo raštiškus ir žodinius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
28. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:
____________________________
(Parašas)
____________________________
(Vardas ir pavardė)
____________________________
(Data)

