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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius (toliau –
skyrius) yra Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris vykdo šiuose
nuostatuose nustatytas funkcijas.
2. Šie nuostatai apibrėžia svarbiausius skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo
principus, teises ir atsakomybę.
3. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas ir likviduojamas Kelmės rajono Savivaldybės tarybos
sprendimu.
4. Skyriaus struktūrą, veiklos nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, grupes, lygius,
kategorijas, koeficientus, priedus ir priemokas nustato ir tvirtina Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktorius.
5. Skyrius dirbdamas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos statybos,
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės institucijų sprendimais ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą, bei šiais nuostatais.
6. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Europos Sąjungos,
respublikos institucijomis, kitomis savivaldybėmis, rajono įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis ir visuomenės informavimo priemonėmis.
7. Skyriaus darbuotojų teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas,
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas bei kiti teisės aktai.
8. Skyrius turi antspaudą ir blanką su įrašu ,,Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Architektūros ir urbanistikos skyrius“.
9. Skyrius neturi juridinio asmens statuso.
10. Skyriaus adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė.
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II. SKYRIUS
TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

11. Skyriaus tikslai – įgyvendinti Savivaldybės teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo
politiką, užtikrinti specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymą, statybą leidžiančių
dokumentų išdavimą, numerių pastatams, patalpoms ir žemės sklypams, pavadinimų gatvėms
suteikimą ir keitimą, Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkymą, geodezijos ir
kartografijos darbų vykdymą, išsaugoti Kelmės rajone esantį nekilnojamąjį kultūros paveldą,
sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis.
12. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
12.1. organizuoti Savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo procedūras ir įgyvendinti
Savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;
12.2. organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės teritorijos teritorijų planavimo dokumentų
rengimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos, žemės sklypų formavimo procedūrų
vykdymą, kadastrinių matavimų atlikimą;
12.3. organizuoti specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymą ir statybą leidžiančių
dokumentų išdavimą;
12.4. organizuoti išorinės reklamos įrenginių įrengimo vietų derinimo procedūras;
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12.5. organizuoti numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, pavadinimų
gatvėms suteikimo bei keitimo procedūras;
12.6. užtikrinti Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybą, vietinio
reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų, kompleksų ar vietovių saugojimą;
12.7. vykdyti valstybės ir Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų ir kompleksų
stebėseną.
13. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius architektūros ir urbanistikos srityje, atlieka šias
funkcijas:
13.1. tikrina ir įvertina (vizuoja) planavimo iniciatorių pateiktus prašymus ir pridedamus
dokumentus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar)
finansavimo, teritorijų planavimo dokumentų planavimo sąlygų išdavimo, žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimo;
13.2. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl teritorijų
planavimo dokumentų rengimo organizavimo, keitimo ar koregavimo;
13.3. rengia teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir teritorijų planavimo dokumentų
sprendinių įgyvendinimo sutartis;
13.4. rengia ir išduoda planavimo sąlygas, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
rengimo reikalavimus;
13.5. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui teritorijų planavimo
dokumentų planavimo darbų programas;
13.6. derina teritorijų planavimo dokumentus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo
projektus ir žemės sklypų planus;
13.7. organizuoja ir kontroliuoja teritorijų planavimo dokumentų ar žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimą ir kadastrinių matavimų dokumentų rengimą, kuriuos
finansuoja Savivaldybės administracijos direktorius;
13.8. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų rengimo organizavimo;
13.9. dalyvauja ir (arba) pagal įgaliojimą atstovauja planavimo organizatoriui viešuose
susirinkimuose, svarstant rengiamus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės sklypų
formavimo ir pertvarkymo projektus, kurių rengimą finansuoja Savivaldybės
administracijos direktorius;
13.10. rengia Savivaldybės teritorijoje esančios laisvos (neužstatytos) žemės schemas ir
perduoda jas Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos;
13.11. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų projektus dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektų tvirtinimo;
13.12. nustato ir išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus statinių statybos projektams
rengti;
13.13. tikrina ir nustatyta tvarka pritaria statinių projektų, pateiktų statybą leidžiantiems
dokumentams gauti, sprendiniams;
13.14. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl detaliojo plano koregavimo
statinio projekto rengimo metu projektus teisės aktų nustatytais atvejais;
13.15. teikia pasiūlymus statytojams ir projektuotojams dėl parengtų projektinių pasiūlymų ir
pritaria statinių projektiniams pasiūlymams ir projektuojamų statinių projektinių
pasiūlymų rengimo užduotims;
13.16. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka informuoja visuomenę apie parengtus statinių
projektinius pasiūlymus, dalyvauja viešuose susirinkimuose svarstant visuomenei svarbių
statinių projektinius pasiūlymus.
14. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius plėtros srityje, atlieka šias funkcijas:
14.1. organizuoja statytojų prašymų su pridedamais techniniais projektais ir kitais dokumentais,
reikalingais statybą leidžiantiems dokumentams gauti, priėmimą ir nagrinėjimą;
14.2. rengia ir išduoda statybą leidžiančius dokumentus, juos tinkamai įformina, komplektuoja ir
saugo skyriaus archyve;
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14.3. tikrina ir raštu pritaria statybą leidžiantiems dokumentams gauti pateiktų statinių projektų
inžinerinės dalies ir inžinerinių statinių projektų sprendiniams;
14.4. dalyvauja sprendžiant inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų plėtros klausimus ir
teikia pasiūlymus šiais klausimais;
14.5. organizuoja Savivaldybės teritorijos topografinių planų 1:500–1:2000 masteliu
georeferencinės duomenų bazės sudarymą;
14.6. vykdo atliktų topografinių darbų apskaitą, kaupia ir sistemina duomenis apie šiuos darbus;
14.7. tikrina išorinės reklamos projektų atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems išorinės
reklamos skleidimą, įvertina ir derina išorinės reklamos, jos įrenginių ir jų vietų projektus;
14.8. registruoja išorinės reklamos projektus Kelmės rajono reklamos registre;
14.9. tikrina laikinų nesudėtingų prekybos (paslaugų teikimo) statinių (įrenginių) projektų atitiktį
tokių statinių statybą reglamentuojantiems teisės aktams.
15. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius paveldosaugos srityje, atlieka šias funkcijas:
15.1. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia
siūlymus ir medžiagą Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai, paveldo
objektus skelbti saugomais valstybės. Teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
15.2. organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, privalomus atlikti prieš kultūros paveldo
objekto tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, kai objektas saugomas savivaldybės;
15.3. sudaro apsaugos sutartis su Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų
valdytojais ir su objektų teritorijose ir apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų
daiktų valdytojais;
15.4. prižiūri savivaldybės tarybos įsteigtus kultūrinius draustinius, kontroliuoja, kaip tokiuose
draustiniuose naudojama žemė, taip pat žemės savininkų, valdytojų ir naudotojų veiklą,
susijusią su teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais apribojimais, organizuoja
paveldotvarkos planų rengimą;
15.5. teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai metines
nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos ir kontrolės programų
vykdymo ataskaitas, taip pat šias institucijas informuoja apie užfiksuotus šio įstatymo
pažeidimus;
15.6. sudaro ir išduoda savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus;
15.7. ruošia ir išduoda pažymas apie kultūros paveldo objektų būklę notarinėms kontoroms;
15.8. įvertina ir pritaria saugomų statinių, statinių saugomų objektų teritorijose, saugomose
vietovėse ir apsaugos zonose projektavimo sąlygoms;
15.9. teikia nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams
ir juridiniams asmenims;
15.10. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti nekilnojamuosius daiktus,
kurie yra kultūros paveldo objektai, tokių objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas, su
nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusius juridinius faktus;
15.11. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo
objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju
turtu duomenis;
15.12. administruoja ir kontroliuoja kultūros paveldo objektų tvarkybą ir priežiūrą;
15.13. teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą,
parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
15.14. tikrina ir kontroliuoja, kaip vykdomas Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymas ir kiti
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai;
15.15. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo
departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
15.16. organizuoja konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą;
15.17. kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir
jo apsaugą;
15.18. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo
apsauga;
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15.19. leidžia kultūros paveldą, jo apsaugą populiarinančius informacinius leidinius;
15.20. išduoda leidimus želdiniams, augantiems kultūros paveldo objektų teritorijose, tvarkyti.
16. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius administravimo srityje, atlieka šias funkcijas:
16.1. fizinių ir juridinių asmenų prašymu daro skyriuje saugomų dokumentų kopijas, nuorašus,
rengia išrašus, tvirtina jų tikrumą, saugomų dokumentų pagrindu rengia pažymas ir kitus
dokumentus, reikalingus juridiniams faktams patvirtinti;
16.2. registruoja teritorijų planavimo dokumentų duomenis Teritorijų planavimo dokumentų
registre;
16.3. teikia informaciją, reikalingą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir programų bei kitų
šaltinių lėšomis finansuojamų investicijų projektų, susijusių su skyriaus veiklos sritimis,
paraiškoms rengti, dalyvauja planuojant investicijų projektams įgyvendinti reikalingas
Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, dalyvauja įgyvendinant finansavimą gavusius
investicijų projektus;
16.4. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymų projektus skyriaus veiklos srityje;
16.5. ruošia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl numatomų parduoti arba
išnuomoti žemės sklypų ribų ir dydžių, bei skaičiuoja žemės sklypų pabrangimą dėl
inžinerinių tinklų;
16.6. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją, rengia technines specifikacijas
bei reikalavimus tiekėjams, sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
16.7. kontroliuoja sutarčių dėl užsakymų rengti teritorijų planavimo, žemės sklypų formavimo
dokumentus, topografinius planus, kadastrinių matavimų vykdymą ir organizuoja
atsiskaitymą už suteiktas paslaugas;
16.8. pagal kompetenciją įgyvendina Savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, vykdo Savivaldybės administracijos
vadovybės pavedimus;
16.9. pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės vadovybės sudarytų komisijų ir darbo grupių
veikloje;
16.10. organizuoja Teritorijų planavimo komisijos darbą, teikia motyvuotas išvadas dėl teritorijų
planavimo dokumentų suderinimo (nesuderinimo);
16.11. teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos informacinėse sistemose skelbia
teritorijų planavimo dokumentų ar žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų
dokumentų rengimo, viešinimo, derinimo ir tvirtinimo procedūrų dokumentus;
16.12. dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe;
16.13. atstovauja Savivaldybės administracijai teritorijų planavimo ir statinių projektavimo
viešumą užtikrinančiuose viešuose susirinkimuose;
16.14. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių,
Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus
veiklos klausimais;
16.15. bendradarbiauja ir teikia informaciją kitiems Savivaldybės administracijos padaliniams ir
kitomis institucijoms skyriaus veiklos klausimais;
16.16. kaupia ir saugo kompiuterinėse duomenų bazėse duomenis, susijusius su skyriaus
uždavinių ir funkcijų vykdymu.
III. SKYRIUS
TEISĖS

17. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
17.1. gauti informaciją, reikalingą skyriaus funkcijoms atlikti;
17.2. mokytis, kelti kvalifikaciją iš savivaldybės biudžeto, fondų bei kitų lėšų;
17.3. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
17.4. gauti įstatymų nustatyta tvarka atostogas, kitais teisės aktais nustatytas socialines ir kitas
garantijas;
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17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
17.9.

būti skatinami už nepriekaištingą pareigų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
į saugias ir nekenksmingas sveikatai darbo sąlygas;
naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu tarnybinėms užduotims atlikti;
atstovauti teismuose ir kitose institucijose pagal kompetenciją;
naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis ir garantijomis.
IV. SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

18. Skyriui vadovauja ir, vadovaudamasis šiais nuostatais, jo veiklą savarankiškai planuoja ir
organizuoja skyriaus vedėjas-savivaldybės vyriausiasis architektas (toliai – vedėjas).
19. Vedėjo pareigas jo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai nėra,
eina Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
20. Skyriaus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia Savivaldybės
administracijos direktorius.
21. Vedėjo ir specialistų funkcijas, jų pavadavimą reglamentuoja patvirtinti pareigybių aprašymai.
22. Vedėjo įsakymai privalomi vykdyti skyriaus specialistams.
23. Vedėjas prireikus organizuoja skyriaus darbuotojų pasitarimus.
24. Vedėjas kasmet parengia Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui metinę
skyriaus veiklos ataskaitą.
25. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o
skyriaus specialistai – vedėjui.
26. Vedėjas atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kiekvienas darbuotojas
– už savo pareigų atlikimą.
27. Skyriaus darbuotojams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitais teisės
aktais nustatyta atsakomybė.
28. Skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją atsako už:
28.1. savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų
tinkamą vykdymą;
28.2. skyriaus vedėjo ir administracijos direktoriaus pavedimų vykdymą pagal savo
kompetenciją;
28.3. darbo drausmės laikymąsi;
28.4. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;
28.5. savivaldybės turto tausojimą.
IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu Lietuvos
Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Skyrių pertvarkant, jo dokumentai perduodami savivaldybės administracijos struktūriniam
padaliniui, kuris perima skyriaus funkcijas.
31. Reikalams, dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų,
dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo akte ir jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys,
apibūdinantys skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami
skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai.
Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantis ir
priimantis asmenys. Aktą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
32. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais:
vienas egzempliorius atiduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kitas – reikalus,
dokumentus ir turtą priimančiam asmeniui. Reikalus, dokumentus ir turtą perdavęs asmuo turi
teisę gauti akto kopiją.
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33. Už dokumentų bei turto perdavimo ir priėmimo organizavimą skyriuje yra atsakingas vedėjas
(taip pat ir darbuotojo atleidimo iš darbo atveju).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

