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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS
ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
TRANSPORTO PASLAUGŲ SKYRIAUS
PROJEKTŲ VADOVO PAREIGINIAI NUOSTATAI Nr. 31
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Administravimo departamento Transporto paslaugų skyriaus (toliau – skyrius) projektų
vadovą (toliau – projektų vadovas) skiria į pareigas, sudaro ir nutraukia su juo darbo sutartį
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka viešosios įstaigos Transporto kompetencijų
agentūros (toliau – TKA) direktorius.
2. Projektų vadovas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vadovui.
3. Projektų vadovas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro įsakymais, TKA direktoriaus įsakymais, įstaigos įstatais, įstaigos darbo
tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiais pareiginiais nuostatais.
4. Kvalifikaciniai reikalavimai:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities
išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį saugaus eismo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su:
4.3.1. Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir
kitais teisės aktais, reglamentuojančiais eismo saugos projektų planavimą ir vykdymą, aviacijos
specialistų kompetencijų vertinimą ir mokėti juos taikyti praktiniame darbe;
4.3.2. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo
taisyklėmis ir mokėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.4. Mokėti anglų kalbą;
4.5. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir interneto naršyklėmis.
II SKYRIUS
DARBUOTOJO PAREIGOS
5. Projektų vadovas vykdo šias funkcijas:
5.1. Planuoja ir paskirsto darbus, susijusius su susisiekimo komunikacijų plėtros programų,
galimybių studijų, investicinių projektų rengimu, vadovaujamo projekto darbuotojams.
5.2. Vykdo darbus, susijusius su transporto infrastruktūros eismo saugos studijomis,
projektais.
5.3. Vykdo darbus, susijusius su valstybinės ir vietinės reikšmės kelių bei gatvių saugaus
eismo tyrimais, siūlo saugų eismą gerinančias inžinerines priemones.
5.4. Vykdo specialiųjų planų ir techninių projektų poveikio kelių saugumui vertinimą ir
kelių saugumo auditą.
5.5. Vykdo darbus, susijusius su įstaigos strateginių planų rengimu ir stebėsena, teikia
siūlymus įstaigos strateginių veiklų srityse.

5.6. Planuoja ir paskirsto darbus, užtikrinant skrydžių įgulos narių (lengvojo orlaivio pilotų,
sklandytojų, oro balionų pilotų, pilotų mėgėjų, komercinės aviacijos pilotų, avialinijų transporto
pilotų) ir aviacijos saugumo darbuotojų teorinį egzaminavimą.
5.7. Planuoja ir vykdo aviacijos saugumo darbuotojų praktinį egzaminavimą.
5.8. Vadovauja projekto darbuotojams ir juos konsultuoja, kokių metodinių, techninių ir
technologinių nurodymų bei normatyvų būtina laikytis vykdant pavestus darbus.
5.9. Dalyvauja kitų TKA padalinių vykdomuose patikrinimuose, audituose, bandymuose,
kiek tai susiję su skyriaus funkcijomis.
5.10. Organizuoja seminarus, pasitarimus, paskaitas, parodas, rengia informaciją apie
įstaigos veiklą.
5.11. Kontroliuoja ir užtikrina, kad nebūtų nukrypstama nuo norminių aktų nurodymų, o
esant jų pažeidimams, juos taiso, užtikrina, kad darbai būtų nepradėti kol nėra reikalingų duomenų
ir techninės medžiagos ar neaprobuoti principiniai projektiniai sprendimai.
5.12. Pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai ar įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.
III SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ
6. Projektų vadovas už jam priskirtų pareigų ir funkcijų nevykdymą arba netinkamą
vykdymą atsako Lietuvos Respublikos ir įstaigos vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.
Susipažinau ir įsipareigoju juos vykdyti
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