PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. A-554
ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Pareigybė reikalinga organizuoti savivaldybės teritorijos geodezijos, topografijos,
geoinformatikos darbų atlikimą, sisteminimą ir priežiūrą.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje –
užtikrina geodezijos, topografijos, geoinformatikos darbų administravimą.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
4.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, teritorijų planavimą, statybą,
žemės naudojimo apribojimus, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, saugomas teritorijas,
geodeziją ir topografiją;
4.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų
srities, kraštotvarkos krypties išsilavinimą;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu (AutoCad, ArcInfo, ArcView), išmanyti Dokumentų
rengimo taisykles;
4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
5.2. rengia įvairias programas bei investicinius projektus geodezijos ir topografijos srityje;
5.3. tvarko savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus techninius reglamentus ir specifikacijas;
5.4. patikėjimo teise valdo, naudoja valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį
sudaro savivaldybės teritorijos 1:2000 ir didesnio mastelio topografiniai planai, erdvinių duomenų
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rinkiniai ir geodeziniai tinklai, ir šiuo turtu disponuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nustatyta tvarka;
5.5. sprendžia geodezinės ir kartografinės produkcijos atnaujinimo, naudojimo, geodezinių
tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;
5.6. organizuoja savivaldybės teritorijos administracinių ribų matavimo, ženklinimo ir
kartografijos darbus, 1:2000 ir didesnio mastelio topografinių planų, erdvinių duomenų rinkinių,
vietinių geodezinių tinklų sudarymo ir tvarkymo darbus;
5.7. nustato geodezinės, kartografinės medžiagos ir savivaldybės erdvinių duomenų
rinkinių teikimo tvarką Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
5.8. priima prašymus geodeziniams, kartografiniams ir topografiniams darbams vykdyti;
5.9. išduoda leidimus geodeziniams, kartografiniams ir topografiniams darbams vykdyti;
5.10. derina topografinius planus ir atlieka jų kontrolę Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
5.11. atlieka geodezinės ir kartografinės veiklos savivaldybės teritorijoje priežiūrą ir apie
pastebėtus pažeidimus informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją jos
nustatyta tvarka;
5.12. neatlygintinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai
savivaldybės erdvinių duomenų rinkinius, reikalingus georeferencinio pagrindo kadastro
duomenims, valstybiniams georeferenciniams erdvinių duomenų rinkiniams sudaryti, atnaujinti ir
tvarkyti, georeferencinio pagrindo ir teminiams žemėlapiams sudaryti;
5.13. įstatymų nustatyta tvarka administruoja savivaldybės erdvinių duomenų rinkinių
autorių išimtines turtines teises;
5.14. saugo savivaldybės geodezinę ir kartografinę medžiagą (savivaldybės teritorijos
geodezinių tinklų sudarymo ir atnaujinimo medžiagą, žemėlapius, planus, erdvinių duomenų
rinkinius ir kita);
5.15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis bei priima prašymus dėl pašto adresų
suteikimo, keitimo ar panaikinimo;
5.16. pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą, atsakingą už ekologijos klausimų
sprendimą, atostogų metu ar jam nesant darbe;
5.17. atlygina dėl savo kaltės darbo pareigų pažeidimu padarytą turtinę žalą, taip pat ir
neturtinę žalą;
5.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros
skyriaus vedėjui.
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