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STRATEGINĖS PLĖTROS IR STATYBOS SKYRIAUS
ARCHITEKTŪROS POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Architektūros poskyrio vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.
II. PASKIRTIS
4. Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Architektūros poskyrio vyresniojo specialisto
pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimuose ir kituose teisės aktuose savivaldybei numatytoms funkcijoms teritorijų planavimo,
statinių projektavimo, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo srityse įgyvendinti.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi vykdyti funkcijas bendroje veiklos
srityje – rengti planavimo sąlygas, planavimo sąlygų sąvadus, organizuoti savivaldybės Nuolatinės
statybos komisijos posėdžius, surašyti komisijų protokolus, parengti statybą leidžiančius
dokumentus, specialiuosius architektūros reikalavimus.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
6.1. turėti technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos, kraštotvarkos, aplinkos
inžinerijos krypties ar meno studijų srities, architektūros krypties, aukštąjį neuniversitetinį arba
aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono
savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo,
projektavimo, statybos, žemėtvarkos tvarkas bei gebėti jas taikyti praktinėje veikloje;
6.3. sugebėti darbe naudotis brėžiniais, planais, schemomis;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu
paštu, AutoCAD ir geografinėse informacinėse sistemose (GIS) orientuotomis kompiuterinėmis
programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemose;
6.5. mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, ją tinkamai panaudoti;
6.6. sugebėti tinkamai organizuoti savo darbą;
6.7. žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.8. būti pareigingam, kūrybiškam, savarankiškam, pasižymėti analitiniu mąstymu;
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V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAGRINDINĖS
FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, vykdo šias funkcijas:
7.1. priima paraiškas sąlygoms vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentams rengti,
prašymus planavimo sąlygų sąvadui detaliojo planavimo dokumentams rengti, prašymus
specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti, statybą leidžiantiems dokumentams gauti,
patikrina, ar prie paraiškų, prašymų pateikti visi privalomieji dokumentai;
7.2. rengia teritorijų planavimo sąlygas, sąlygų sąvadų projektus;
7.3. ruošia planavimo proceso inicijavimo sutarčių projektus dėl teritorijų planavimo
dokumento rengimo, keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo;
7.4. kviečia savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos narius į posėdžius dėl teritorijų
planavimo dokumentų (projektų) derinimo, surašo šios komisijos posėdžių protokolus;
7.5. tvarko savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registrą;
7.6. priima prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus, tikrina ar pateikti visi
privalomi dokumentai;
7.7. registruoja statybos projektus į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos
valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“;
7.8. pateikia statytojams (užsakovams) subjektų sąrašą, kurie privalo patikrinti statybos
projektus bei informuoja šiuos subjektus apie jų prievolę patikrinti projektus;
7.9. parengia statybą leidžiančius dokumentus Statybos įstatymo nustatyta tvarka, jei
statybos projektui pritarė visi privalėję patikrinti jį subjektai, ir teikia poskyrio vedėjui pasirašyti;
7.10. pateikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Registrų centrui
statybą leidžiančių dokumentų kopijas;
7.11. rengia specialiuosius architektūros reikalavimus ir teikia poskyrio vedėjui patvirtinti;
7.12. rengia poskyrio veiklos ataskaitas ir jas pateikia:
7.12.1. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos
(toliau – Inspekcijai) kas ketvirtį informaciją apie savivaldybės administracijos išduotas teritorijų
planavimo sąlygas, planavimo sąlygų sąvadus ir statybą leidžiančius dokumentus;
7.12.2. Inspekcijai kartą per mėnesį tvarkomos Registro duomenų bazės kopijas;
7.12.3. Inspekcijai per tam tikrą laiką nuo teritorijų planavimo dokumento įregistravimo,
įregistruoto dokumento kopiją, įrašytą į kompaktinį diską;
7.12.4. Statistikos departamentui kas ketvirtį statistinę ataskaitą apie Savivaldybės išduotus
leidimus statyti naujus pastatus;
7.12.5. poskyrio vedėjui Savivaldybės mero ir Savivaldybės direktoriaus veiklos ataskaitų
dalį, susijusią su poskyrio vykdomomis funkcijomis;
7.13. tvarko teritorijų planavimo dokumentų registrą ir statinių statybos projektų archyvus;
7.14. apskaičiuoja parduodamos valstybinės ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) žemės
vertės priedus dėl inžinerinių statinių;
7.15. teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims, savivaldybės administracijos
darbuotojams teritorijų planavimo sąlygų, statinių projektavimo, statybą leidžiančių dokumentų
išdavimo klausimais;
7.16. teikia informaciją rajono savivaldybės internetiniam tinklalapiui, susijusia su savo
funkcijomis;
7.17. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų
projektus teritorijų planavimo, projektavimo klausimais;
7.18. nesant Architektūros poskyrio vedėjo (savivaldybės vyriausiojo architekto) ar
poskyrio vyriausiojo specialisto pavaduoja juos ir vykdo jų pareigybės aprašymuose išvardintas
funkcijas;
7.19. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų
įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
7.20. vykdo kitus Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo bei Architektūros poskyrio
vedėjo pavedimus;
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7.21. Architektūros poskyrio vyresnysis specialistas atsako už:
7.21.1. šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;
7.21.2. asmenų duomenų konfidencialumą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų reikalavimų, reglamentuojančių jo pareigų vykdymą bei teisės aktų, apibrėžiančių jo kaip
valstybės tarnautojo statusą, pareigas, laikymąsi, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;
7.21.3. pateiktų duomenų teisingumą.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Strateginės plėtros ir
statybos skyriaus Architektūros poskyrio vedėjui.

SUSIPAŽINAU:

_______
(parašas)
_______________
(vardas, pavardė)
_______________
(data)

