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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 Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais ir poįstatyminiais teisės aktais savivaldybei priskirto valstybės turto
miesto ir gyvenviečių planinio ir aukščio pagrindo katalogų, planų tvarkymui, geodeziniams
darbams prižiūrėti ir kontroliuoti, geodeziniams duomenims kaupti, geodeziniams ženklams
saugoti, georeferencinių sistemų duomenų bazėms kurti.
III. VEIKLOS SRITIS
4. Vyriausiasis inžinierius vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – geodezinių darbų
priežiūros, savivaldybei priskirto, valstybės turto miesto ir gyvenviečių planinio ir aukščio
pagrindo katalogų, planų tvarkymo.
IV. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį (inžinerinį) išsilavinimą;
5.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Jurbarko rajono savivaldybės (toliau
– savivaldybė) tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais
teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti;
5.3. mokėti valdyti, kaupti apibendrinti informaciją, pasirinkti prioritetus, rengti išvadas,
priimti sprendimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.4. gerai išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti tvarkomuosius bei kitus
dokumentus;
5.5. turėti žinių archyvui tvarkyti, mokėti parengti bylų nomenklatūrą, apyrašus bei
archyvuoti dokumentus;
5.6. mokėti analizuoti topografines ir kontrolines nuotraukas;
5.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS „Word“, MS „Outlook“,
„Internet Explorer“, „GIS“ (geografinės informacinės sistemos);
5.8. naudojant GIS kurti duomenų bazes ir skaitmeninius žemėlapius, kurie turi būti
publikuojami interneto svetainėje www.jurbarkas.lt.
5.9. turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones);
5.10. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja savivaldybės teritorijų administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir
kartografavimo darbus, 1:500-1:5000 mastelio topografinių planų, georeferencinių duomenų
bazių, vietinių geodezinių tinklų sudarymą, atnaujinimą, kaip įgaliotas asmuo vykdo savivaldybės
suteiktas topografinių nuotraukų techninės ataskaitos, eksplikacijos, kontrolinės – geodezinės
nuotraukos savininko funkcijas;
6.2. fiziniams ir juridiniams asmenims teikia naujausių topografinių žemėlapių kopijas ir
georeferencinių duomenų bazių išrašus;
6.3. vadovaudamasis Geodezijos ir kartografijos įstatymu pagal savo kompetenciją atlieka
geodezinės ir topografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;
6.4. organizuoja georeferencinių duomenų bazės sudarymą, kaupimą ir jų atnaujinimą;
6.5. tvarko, kaupia ir sistemina geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos
archyvą;
6.6. pagal savo kompetenciją tiria asmenų skundus ir prašymus;
6.7. teikia kasmetines ataskaitas apie atliktų geodezijos ir kartografijos darbų sąrašą;
6.8. vykdo įvykdytų geodezinių topografinių darbų apskaitą, kaupia ir sistemina gaunamą
medžiagą;
6.9. organizacijoms, individualioms įmonėms, firmoms, turinčioms Valstybinės geodezijos
ir kartografijos tarnybos licencijas vykdyti geodezinius ir topografinius darbus, išduoda ir pateikia
pradinius duomenis bei topografinių planų originalus;
6.10. priima atliktus geodezinius ir topografinius darbus, požeminių komunikacijų
kontrolines nuotraukas, atliktų darbų planšetes ir požeminių komunikacijų eksplikacijas;
6.11. rengia medžiagą ir tvarko adresų registrą;
6.12. suteikia, keičia ir naikina gatvių pavadinimus, kurie patvirtinami savivaldybės
Taryboje;
6.13. suteikia, keičia arba naikina adresus, kurie patvirtinami savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu;
6.14. parengia dokumentus saugojimui archyve. Sudaro bylų nomenklatūras, apyrašus,
priduoda bylas nuolatiniam saugojimui Tauragės apskrities archyvui;
6.15. parengia dokumentus su skyriaus funkcijomis susijusiems viešiesiems pirkimams;
6.16. pavaduoja skyriaus vyriausiojo inžinieriaus - planuotojo funkcijas atostogų metu;
6.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam,
kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
VI. TEISĖS
7. Vyriausiasis inžinierius turi teisę savivaldybės teritorijoje nekliudomai apžiūrėti saugomų
teritorijų ir kitus objektus, statomus, griaunamus ir naudojamus statinius, nekilnojamąsias kultūros
vertybes, gauti iš statytojų, savininkų bei naudotojų duomenis bei dokumentus, reikalingus
nustatytoms funkcijoms atlikti.
VII. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
8. Vyriausiasis inžinierius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.
9. Už savo pareigybės aprašyme išvardintų reikalavimų bei funkcijų nevykdymą ar
netinkamą vykdymą vyriausiasis inžinierius atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka.
_____________________

