PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1P-123
INŽINERINĖS GEOLOGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Inžinerinės geologijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) struktūrinis padalinys.
2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Tarnybos ir Skyriaus nuostatais bei Tarnybos
direktoriaus įsakymais.
3. Skyriaus nuostatai reglamentuoja Skyriaus uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos
organizavimą.
II SKYRIUS
SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
4. Skyriui vadovauja ir jo veiklą organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris veikia pagal Tarnybos
direktoriaus patvirtintą pareigybės aprašymą.
5. Skyriaus vedėjui nesant, jo funkcijas vykdo Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas
Skyriaus valstybės tarnautojas.
6. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui, o kiti Skyriaus valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
7. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, veikia pagal
Tarnybos direktoriaus patvirtintus pareigybių aprašymus.
III SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
8. Skyriaus uždaviniai:
8.1. organizuoti ir vykdyti valstybinius žemės gelmių geologinius tyrimus – kvartero
geologinį, inžinerinį geologinį, Baltijos jūros ir taikomąjį specialųjį inžinerinį geologinį
kartografavimą, pavojingų geologinių procesų ir reiškinių tyrimus;
8.2. pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų, turinčių leidimus atlikti inžinerinį geologinį
ir geotechninį žemės gelmių tyrimą, kontrolę;
8.3. pagal kompetenciją vykdyti inžinerinių geologinių tyrimų valstybinį reguliavimą;
8.4. pagal kompetenciją vykdyti duomenų kaupimą ir valdymą Valstybinėje geologijos
informacinėje sistemoje (toliau – GEOLIS);
8.5. organizuoti ir vykdyti specialius kvartero storymės, inžinerinius geologinius, geologinių
procesų bei reiškinių tyrimus.
9. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
9.1. organizuoja valstybinių kvartero geologinio ar inžinerinio geologinio kartografavimo ir
pavojingų geologinių procesų tyrimų projektus;
9.2. organizuoja ir vykdo valstybinių žemės gelmių geologinių tyrimų ir aplinkos
monitoringo projektų darbus;
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9.3. organizuoja ir vykdo specialius kvartero storymės geologinius, specialius inžinerinius
geologinius, geologinių procesų bei reiškinių tyrimus;
9.4. kaupia, sistemina, vertina ir tikslina geologinius duomenis GEOLIS posistemiuose;
9.5. sudaro specializuotus geologinių duomenų rinkinius, skirtus teritorijų planavimui,
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui ir kitiems tikslams;
9.6. vertina geologinių sąlygų tinkamumą ūkinei veiklai;
9.7. rengia metodines rekomendacijas kvartero geologiniams, inžineriniams geologiniams ir
kitiems taikomiesiems žemės gelmių geologiniams tyrimams;
9.8. nustatyta tvarka teikia pasiūlymus planavimo sąlygoms ir išduoda planavimo sąlygas
teritorijų planavimo dokumentų rengimui, teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų
derinimo ir derina teritorijų planavimo dokumentus, kai planuojamos teritorijos patenka į Šiaurės
Lietuvos karstinį regioną;
9.9. renka duomenis apie geologinius reiškinius, atlieka pavojingų geologinių procesų
modeliavimą ir šiuos procesus prognozuoja;
9.10. vertina inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų technines užduotis prieš šių
tyrimų registravimą Žemės gelmių registre;
9.11. pagal kompetenciją vertina Tarnybai teikiamas inžinerinių geologinių ir geotechninių
tyrimų darbų programas ir šių tyrimų ataskaitas, rengia vertinamąsias išvadas;
9.12. nustatyta tvarka atlieka administracinių nusižengimų, susijusių su inžinerinių
geologinių ir geotechninių tyrimų vykdymu, tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus
ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas arba perduoda šias bylas nagrinėti
kompetentingiems pareigūnams;
9.13. nustatyta tvarka atlieka specialiąją statinių projektų ekspertizę, atlieka branduolinės
energetikos objektų projektavimo dokumentacijos derinimo procedūras;
9.14. pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus bei
pasiūlymus;
9.15. pagal kompetenciją dalyvauja teisės aktų projektų rengime, rengia teisės aktų
projektus;
9.16. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis ir organizacijomis kvartero ir
inžinerinių geologinių tyrimų klausimais;
9.17. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai Lietuvos ir užsienio įstaigose ir
organizacijose, darbo grupėse, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
9.18. nustatyta tvarka dalyvauja viešųjų pirkimų organizavime bei vykdyme, atlieka viešųjų
pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;
9.19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais
klausimais.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS TEISĖS
10. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:
10.1. teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus Skyriaus kompetencijos bei veiklos
organizavimo klausimais;
10.2. gauti Skyriaus funkcijų vykdymui reikalingą informaciją iš Tarnybos struktūrinių
padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei kitų juridinių ir fizinių asmenų.
_______________________

