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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS,
PAVELDOSAUGOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIAUS KULTŪROS PAVELDO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBöS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA
1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių
skyriaus kultūros paveldo vyriausiasis specialistas yra karjeros valstyb÷s tarnautojas.
2. Pareigyb÷s lygis – A.
3. Pareigyb÷s kategorija – 10.
II. PASKIRTIS
4. Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus kultūros paveldo vyriausiojo
specialisto pareigyb÷ reikalinga vykdyti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių
apsaugą, ugdyti visuomen÷s supratimą apie kultūros paveldo vertę, išsaugoti ir perduoti ateities
kartoms rajono kultūros paveldą.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Tvarkyti ir prižiūr÷ti Pakruojo rajono kultūros paveldo vertybes vadovaujantis
Lietuvos Respublikos įstatymais reglamentuojančiais kultūros vertybių priežiūros, apsaugos ir
tvarkybos darbus.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBöS
TARNAUTOJUI
6. Valstyb÷s tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
6.1. tur÷ti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą architekto, istoriko ar pedagogo
išsilavinimą;
6.2. ne žemesn÷s kaip B kategorijos vairuotojo pažym÷jimą.
7. Gerai mok÷ti valstybinę kalbą.
8. Gerai išmanyti nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, valstyb÷s
tarnybą, privačių interesų derinimą valstyb÷s tarnyboje, viešąjį administravimą
reglamentuojančius teis÷s aktus, tvarkybos darbų kultūros paveldo objektuose projektų derinimo
tvarką.
9. Sugeb÷ti rengti rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimų, kitų tvarkomųjų dokumentų
projektus, kultūros vertybių tvarkymo programas.
10. Būti pareigingam, darbščiam ir komunikabiliam.
11. Mok÷ti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
12. Tvarkyti ir prižiūr÷ti rajono savivaldyb÷s teritorijoje esančias kultūros vertybes.
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13. Derinti nekilnojamosiose kultūros vertyb÷se, jų teritorijose ir apsaugos zonose
vykdomus tvarkybos darbus.
14. Tarpininkauti tarp valdytojų ir Kultūros paveldo departamento (toliau Departamentas): priimti valdytojų prašymus, perduoti juos Departamentui su savo pasiūlymais
ir teikti valdytojams atsakymus;
15. Tikrinti kultūros paveldo objektų būklę, kaupti informaciją ir teikti ją Departamentui;
16. Informuoti Departamentą apie savivaldyb÷s priimtus sprendimus d÷l valstyb÷s
saugomų objektų bei vietovių;
17. Rengti savivaldyb÷s nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos,
švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoti jų vykdymą;
18. Inicijuoti ir organizuoti kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldyb÷s saugomais,
teikti jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
19. Bendradarbiauti su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos srityje;
20. Teikti kitiems savivaldyb÷s padaliniams, įmon÷ms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems
juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo
kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
21. Išduoti pažymas ir apžiūros aktus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kito
nekilnojamojo turto, kuris patenka į kultūros vertyb÷s teritoriją ar apsaugos zoną, savininkams ir
valdytojams.
22. Rengti ir teikti rajono savivaldybei ilgalaikes paveldotvarkos programas.
23. Ruošti ataskaitas apie paveldotvarkos programų vykdymą ir jų vykdymo problemas.
24. Teikti konsultacijas muziejams kultūros paveldo ekspozicijų įrengimo klausimais.
25. Vykdyti kitus savivaldyb÷s administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių
skyriaus ved÷jo pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

26. Kultūros paveldo vyriausiasis specialistas atsako už šiame pareigyb÷s aprašyme
išvardintų funkcijų vykdymą.
27. Kultūros paveldo vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas
Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus ved÷jui.
Susipažinau________________________
( parašas)
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_____________________________________
( data )

