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ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimą savivaldybėje, kontroliuoti jų
techninę būklę.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –
užtikrina teisės aktuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą melioracijos srityje.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus
teisės aktus, reglamentuojančius melioracijos statinių eksploatavimo tvarką;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties
išsilavinimą (hidrotechnikas), ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įstaigoje, organizuojančioje
melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploataciją;
4.3. turėti melioracijos ir vietinių kelių tiesimo darbų vadovo bei šių darbų techninės priežiūros
kvalifikacijos atestatą;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. registruoja gyventojų prašymus melioracijos, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų
priekabų įregistravimo, perregistravimo ir išregistravimo, gamtos padarytos žalos ir kitais
klausimais;
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5.2. administruoja Lietuvos kaimo plėtros programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos“;
5.3. organizuoja ir atlieka kasmetinį melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės vertinimą
(apžiūrą), nustato drenažo priežiūros bei remonto darbų apimtį, koordinuoja ir kontroliuoja
drenažo remonto ir priežiūros darbus;
5.4. dalyvauja Panevėžio rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos veikloje;
5.5. kontroliuoja kasinėjimo darbams išduotų techninių sąlygų laikymąsi, išduoda pažymas dėl
kasinėjimo metu pažeistų melioracijos statinių atstatymo;
5.6. išduoda technines sąlygas pastatų ir įvairių inžinerinių komunikacijų statybai melioruotoje
žemėje;
5.7. parengia melioracijos statinių remonto ir rekonstravimo projektavimo darbų užduotis ir
sąvadus;
5.8. organizuoja ir kontroliuoja melioracijos griovių, užtvankų, tiltų ir kitų potencialiai pavojingų
statinių priežiūros darbus;
5.9. vykdo techninę priežiūrą melioracijos objektuose ir priima atliktus melioracijos darbus,
kontroliuoja jų įvykdymą;
5.10. nustato melioracijos statinius sugadinusius asmenis, organizuoja nuostolių skaičiavimą ir
išieškojimą;
5.11. rengia techninius ir teisinius dokumentus hidrotechnikos kompleksų naudojimui
hidroenergetikai;
5.12. rengia paraiškas ES struktūriniams fondams vandentvarkos srityje ir vykdo gautos paramos iš
ES administravimą;
5.13. dalyvauja medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti komisijos ir kitų komisijų, kurių
narys yra, darbe;
5.14. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir
kitų dokumentų, susijusių su melioracija, projektus;
5.15. atlieka kitas teisės norminiais aktais savivaldybei deleguotas funkcijas žemės ūkio ir kaimo
plėtros srityje;
5.16. vykdo skyriaus specialisto melioracijai funkcijas, jam nesant darbe;
5.17. atlygina dėl savo kaltės darbo pareigų pažeidimu padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę
žalą;
5.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Žemės ūkio skyriaus vedėjui.
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