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INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIAUS
VEDĖJO PAVADUOTOJO-VYRIAUSIOJO ARCHITEKTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Infrastruktūros ir turto skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis
architektas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.
II. PASKIRTIS

4. Vedėjo pavaduotojo-vyriausiojo architekto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos
Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir poįstatyminių teisės aktų, Jurbarko rajono
savivaldybės (toliau – savivaldybė) norminių aktų, nustatytų teritorijų planavimo, valstybinės
projektavimo priežiūros, kraštovaizdžio formavimo, administracinių vienetų ir gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų, adresų suteikimo ir keitimo, žemės naudojimo ir statinių statybos funkcijoms
vykdyti.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir
poįstatyminių teisės aktų, savivaldybės norminių aktų, nustatytų teritorijų planavimo, valstybinės
projektavimo priežiūros, kraštovaizdžio formavimo, administracinių vienetų ir gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų, adresų suteikimo ir keitimo, žemės, statinių statybos funkcijoms vykdymas.
Specialioji veiklos sritis – teritorijų planavimo, projektavimo dokumentų rengimas ir valdymas bei
informacijos sklaida urbanistikos politikos formavime ir įgyvendinime.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties
išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 3 metų darbo pagal
specialybę patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius
valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, taip pat teritorijų planavimo, statybos, viešųjų pirkimų
klausimus, Civilinės saugos įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus civilinės saugos ir ekstremalių
situacijų klausimais bei Saugos ir sveikatos darbe reglamentuojančius teisės aktus, raštvedybos bei
dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS „Word“, MS „Excel“, MS „Outlook“,
„Internet Explorer“, taip pat informacine sistema „INFOSTATYBA“, Žemėtvarkos planavimo
dokumentų rengimo informacine sistema, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacine sistema bei Dokumentų
valdymo sistema;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai
sugebėti nustatyti darbo prioritetus;
6.6. turėti Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, kuris duoda teisę dirbti
vyriausiuoju architektu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slapumo žyma „Slaptai“;
6.8. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Vedėjo pavaduotojas-vyriausiasis architektas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, susijusį su teritorijų planavimu ir architektūra;
7.2. dalyvauja rengiant rajono (rajono miestų ir gyvenamųjų vietovių) teritorijos raidos
analizę ir prognozes, programas ir projektus, organizuoja savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrųjų
ir specialiųjų planų rengimą ir koregavimą;
7.3. prižiūri miesto ir rajono architektūrinių planų realizavimą, teikia pasiūlymus
savivaldybės institucijoms dėl jų rengimo ir koregavimo;
7.4. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja savivaldybės tarybos,
jos komitetų posėdžiuose, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos ir savivaldybės
administracijos direktoriaus priimtų sprendimų vykdymą tam, kad būtų užtikrintas tinkamas
priskirtos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant su priskirtos veiklos sritimi susijusius investicijų
projektus, strateginio planavimo dokumentus, projektus Europos Sąjungos paramai gauti;
7.6. derina savivaldybės ir fizinių bei juridinių asmenų rengiamų teritorijų planavimo
dokumentų sprendinius, atstovauja savivaldybės patvirtintiems dokumentams kitų planavimo
subjektų rengiamų planavimo dokumentų sprendinių derinimo procese tam, kad būtų užtikrintas
Teritorijų planavimo įstatymo bei būtų užtikrintas tinkamas priskirtą veiklos sritį reglamentuojančių
teisės aktų įgyvendinimas;
7.7. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą tam, kad būtų įgyvendintas Teritorijų
planavimo įstatymo veiklos sritį reglamentuojančių įstatymų vykdymas, organizuoja savivaldybės
rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene;
7.8. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, atsako už teritorijų planavimo duomenų registrą,
teritorijų planavimo duomenų banką, teritorijų planavimo dokumentų archyvą tam, kad būtų
užtikrintas tinkamas priskirtos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.9. atlieka gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų registro tvarkymo funkcijas tam, kad būtų
užtikrintas tinkamas priskirtos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.10. dirba nuolatinėje želdinių tvarkymo komisijoje, teikia pasiūlymus fiziniams ir
juridiniams asmenims dėl savivaldybės želdinių, parkų ir skverų tvarkymo tam, kad būtų užtikrintas
tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
7.11. išduoda pagal kompetenciją leidimus statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius
tam, kad būtų įgyvendintas Statybos įstatymo ir tinkamas priskirtos veiklos sritį reglamentuojančių
įstatymų vykdymas;

7.12. dalyvauja valstybinių, fizinių ir juridinių asmenų pastatų ir statinių priėmimo naudoti
komisijose tam, kad būtų įgyvendintas Statybos įstatymo ir tinkamas priskirtos veiklos sritį
reglamentuojančių įstatymų vykdymas;
7.13. konsultuoja ir informuoja fizinius ir juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas
ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektavimo ir statybos
klausimais tam, kad būtų įgyvendintas Teritorijų planavimo ir Statybos įstatymo bei tinkamas
skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių įstatymų vykdymas;
7.14. rengia pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos ribų keitimo, derina žemėtvarkos ir
geodezijos tarnybų pateiktą dokumentaciją dėl sklypų dydžių ir ribų bei tikslinės žemės naudojimo
paskirties pakeitimo, konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo
paskirties, jos pakeitimo galimybių ir tvarkos tam, kad būtų įgyvendintas Teritorijų planavimo
įstatymo ir tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių įstatymų vykdymas;
7.15. nustatyta tvarka rengia pradinius projektavimo darbus, derina projektavimo užduotis,
projektinius pasiūlymus;
7.16. dalyvauja svarstant savivaldybės objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo,
remonto planus;
7.17. organizuoja techninių projektų bendrąją ekspertizę;
7.18. dalyvauja įvairių komisijų darbe, atstovauja savivaldybės administracijai, tam, kad būtų
įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai, vykdo civilinės saugos funkcijas kasdienėje
veikloje bei ekstremalių situacijų metu siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos ir savivaldybės
teisės aktų reikalavimus šioje srityje;
7.19. derina miesto ir rajono reklamos, apželdinimo, mažosios architektūros formų,
skulptūrų, paminklinių lentų projektus;
7.20. pavaduoja skyriaus vedėją šio tarnybinių komandiruočių, atostogų ar ligos atvejais;
7.21. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam,
kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_______________________

