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INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Infrastruktūros ir turto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis inžinierius yra
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės koeficientas – 13.
II.

PASKIRTIS

3. Vyriausiojo inžinieriaus pareigybė reikalinga keleivinio transporto veiklai
koordinuoti, savivaldybės turto registravimo dokumentams rengti, licencijų ir licencijų kortelių
vežti keleivius išdavimui, saugaus eismo komisijos darbui Jurbarko rajone koordinuoti.
III. VEIKLOS SRITIS
4. Vyriausiasis inžinierius vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – keleivinio
transporto organizavimo, savivaldybės turto registravimo, saugaus eismo, viešųjų darbų
organizavimo.
III.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį inžinieriaus išsilavinimą;
5.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus kitus
teisinius aktus, reglamentuojančius, keleivinio transporto veiklos organizavimą, mokinių
pavežėjimą, saugų eismą;
5.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,
kitais įstatymais Vyriausybės nutarimais bei kitais teisiniais aktais, susijusiais su vietos savivalda
ir savo atliekamų darbų specifika;
5.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymą bei poįstatyminius
dokumentus civilinės saugos bei ekstremalių situacijų klausimais;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, apibendrinti informaciją, pasirinkti prioritetus, rengti
išvadas, priimti techninius sprendimus;
5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti raštvedybos taisykles;
5.7. mokėti rengti tvarkomuosius bei kitus dokumentus;
5.8. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS „Word“, MS „Outlook“,
„Internet Explorer“, vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų duomenų baze Vintra ir vietinio
reguliaraus susisiekimo vežėjų duomenų baze „Vektra“, Dokumnetų valdymo sistema;
5.9. dokumentų valdymo sistema;
5.10. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones);
5.11. būti atsakingas, pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti.

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. koordinuoja ir kontroliuoja toli nuo mokyklos gyvenančių mokinių vežimą į
mokyklas ir iš jų Jurbarko rajone;
6.2. rengia mokinių pavėžėjimo eismo tvarkaraščius;
6.3. organizuoja viešojo vietinio transporto veiklos strategijos formavimą ir jos
įgyvendinimą;
6.4. dalyvauja keleivinio transporto veiklos Jurbarko rajone koordinavimo komisijos
veikloje, rengia komisijos posėdžių medžiagą, protokoluoja posėdžius;
6.5. atlieka keleivių srautų tyrimus miesto ir priemiesčio reguliarus susisiekimo
maršrutuose ir teikia siūlymus dėl eismo organizavimo;
6.6. rengia autobusų koordinuotus eismo tvarkaraščius, derina eismo tvarkaraščius su
vežėjais;
6.7. rengia, prižiūri ir atnaujina vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų duomenis
duomenų bazei „Vintra“;
6.8. rengia, prižiūri ir atnaujina vietinio reguliaraus susisiekimo vežėjų duomenis
duomenų bazei „Vektra“;
6.9. išklauso keleivių skundus ir pageidavimus dėl eismo tvarkaraščių ir teikia
informaciją skyriaus vedėjui;
6.10.
tiria keleivių skunduose nurodytus faktus ir rengia atsakymus;
6.11. teikia informaciją gyventojams apie viešojo transporto maršrutus ir eismo
tvarkaraščius;
6.12. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, mero potvarkius, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymus, susijusius su keleivių vežimu, siekiant užtikrinti pavestų
funkcijų vykdymą;
6.13. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl inžinieriaus funkcijas atitinkančios veiklos
gerinimo;
6.14. priima paraiškas licencijoms ir licencijų kopijoms vežti keleivius vietinio
reguliaraus susisiekimo maršrutais, savivaldybės teritorijoje gauti, pagal administracijos
direktoriaus įsakymus jas išduoda;
6.15. priima paraiškas leidimams vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo
maršrutais, savivaldybės teritorijoje gauti, pagal administracijos direktoriaus įsakymus juos
išduoda;
6.16. priima paraiškas leidimams vežti keleivius taksi gauti, pagal administracijos
direktoriaus įsakymus juos išduoda;
6.17. dalyvauja saugaus eismo komisijos Jurbarko rajone veikloje, rengia komisijos
posėdžių medžiagą, protokoluoja komisijos posėdžius;
6.18. pagal poreikį dalyvauja rajono ekstremalių situacijų valdymo centro darbe;
6.19. priima paraiškas leidimams pervežti sunkiasvorius didžiagabaričius krovinius
Jurbarko rajono vietinės reikšmės keliuose gauti, pagal administracijos direktoriaus įsakymus juos
išduoda, registruoja, patikslina;
6.20. dalyvauja „Dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims,
nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių“ komisijos veikloje, parengia pažymas dėl medienos
poreikio;
6.21. pagal savo kompetenciją teikia informaciją seniūnijoms ir savivaldybei
pavaldžioms įstaigoms ir organizacijoms;
6.22. padeda organizuoti rajono ugdymo įstaigų aplinkos priežiūros darbus, juos
koordinuoja;

6.23. pagal savo kompetenciją tiria gautus skundus bei prašymus;
6.24. tvarko ir saugo dokumentų, susijusių su atliekamomis funkcijomis, bylas, siekiant
užtikrinti tinkamą šių dokumentų valdymą;
6.25. kaupia informaciją apie viešųjų darbų poreikį;
6.26. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus,
tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
VII. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
7. Vyriausiasis inžinierius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.
8. Už savo pareigybės aprašyme išvardintų reikalavimų bei funkcijų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą vyriausiasis inžinierius atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka.
______________________

