SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teritorijų
planavimą, statinių projektavimą, statybą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą;
- turėti meno studijų srities architektūros studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą
išsilavinimą, architekto profesinę kvalifikaciją;
- turėti galiojantį Kvalifikacijos atestatą;
- kiekvienais metais tobulinti kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnį kaip 3 metų teritorijų planavimo, teritorijų planavimo priežiūros arba statinių
projektavimo srityse darbo stažą;
- mokėti kaupti, analizuoti, valdyti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas ir teikti pasiūlymus;
- sugebėti reaguoti į valstybės ir Savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
- sugebėti atstovauti skyriui Savivaldybėje ir kitose institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės urbanistikos, infrastruktūros tvarkymo, ekonominės
ir socialinės plėtros politiką;
- laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir
Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
- vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų,
Savivaldybės administracijos veiklos reglamento, Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos
nuostatų reikalavimus;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą teritorijų planavimo srityje;
- skyriaus veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
- padeda organizuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų, specialiojo
planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą;
- rengia paraiškas sąlygoms gauti ir nustatyta tvarka gauna bei išduoda sąlygas teritorijų planavimo
dokumentams rengti;
- derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja
Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų ir Savivaldybės patvirtintų planavimo dokumentų
sprendinių derinimo procese, pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės
administracijos direktoriui ir savivaldybės tarybai;
- dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir projektus;
- organizuoja Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene,
dalyvauja kitų subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese,
apibendrina gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo projektų ir statybos projektų,
rengia medžiagą ir konsultuoja sprendžiant ginčus;

- konsultuoja ir informuoja fizinius bei juridinius asmenis apie teritorijų planavimo sąlygas ir
procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
- teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir realizavimo
savivaldybės teritorijoje;
- derina Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus pateiktą
dokumentaciją dėl sklypų dydžių ir ribų bei tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimo;
- konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties, jos pakeitimo
galimybių ir tvarkos;
- nustato specialiuosius architektūros reikalavimus;
- organizuoja Nuolatinės statybos komisijos darbą;
- pagal kompetenciją derina statinio projektą;
- derina išorinės reklamos įrengimo ir želdynų tvarkymo projektus;
- dalyvauja rengiant infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, turizmo, būsto,
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas;
- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių
projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
- koordinuoja dokumentų rengimo klausimus dėl adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų
Savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų
bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo;
- koordinuoja kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei Savivaldybės įsteigtų saugomų
teritorijų tvarkymą bei apsaugą;
- organizuoja Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbą valdydamas pavaldų personalą,
siekdamas įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius; kontroliuoja skyriaus
valstybės tarnautojų veiklą;
- rengia skyriaus veiklos nuostatus ir pagal skyriaus valstybės tarnautojų veiklos sritis – jų
pareigybių aprašymus;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus bei organizuoja
skyriuje šių projektų rengimą;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, dalyvauja
rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros komitetų ar
projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;
- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės
aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
- pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
- pagal kompetenciją priima sprendimus, atstovauja skyriui ir veikia jo vardu;
- teikia pasiūlymus bendrais Savivaldybės administracijos veiklos ir skyriaus veiklos klausimais;
- analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį, sprendžiant kurorto raidos ir
plėtros bei kultūros paveldo problemas;
- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų
tvarkymo tikslai;
- nedelsiant patikrina asmens duomenis; nustatęs, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs,
sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
- nedelsiant sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokių
duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

- sunaikina asmens duomenis, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, išskyrus tuos duomenis,
kurie įstatymų numatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar valstybiniams
archyvams;
- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, mero pavaduotojo, savivaldybės
administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
- vykdo pagal kompetenciją kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

