SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas einančiam darbuotojui keliami
reikalavimai:
- turėti meno studijų srities architektūros krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą

išsilavinimą;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Internet Explorer, GIS ir CAD programomis;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
- organizuoti rengimą ar (ir) rengti Savivaldybės teminius žemėlapius, planus bei schemas, taip pat
kitą grafinę medžiagą, reikalingą paraiškoms Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei kitiems
Savivaldybės vykdomiems projektams, investiciniams bei Savivaldybės teritorijų tvarkymo
projektams;
- siekiant pagerinti Savivaldybės viešųjų erdvių estetinę aplinką, rengti pasiūlymus ir sprendimus pastatų
fasadų, kitų statinių spalvinių sprendimų ir formų, kraštotvarkos, vaizdinės informacijos, estetinės aplinkos
formavimo klausimais, rengti prekybos, smulkaus verslo ir paslaugų teikimo viešosiose vietose schemas,
pasiūlymus dėl miesto šventinio papuošimo;
- dalyvauti rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės
investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti, dalyvauti rengiant projektus, finansuojamus iš
programų ar fondų lėšų, dalyvauti priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje,
įgyvendinant minėtus projektus;
- tvarkyti Druskininkų savivaldybės gatvių registro duomenis;
- rengti pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių
projektus, kontroliuoti jų įgyvendinimą;

- teikti Dokumentų ir informacijos skyriaus specialistui, atsakingam už Savivaldybės interneto
svetainės administravimą, informaciją, susijusią su Architektūros ir urbanistikos skyriaus veikla;
- skyriaus vedėjo nurodymu peržiūrėti objektų, kurių užsakovas yra Savivaldybė, projektus, vertinti,
sisteminti bei pateikti informaciją apie jų atitikimą projektavimo užduotyse nustatytiems užsakovo
reikalavimams;
- rinkti, vertinti, sisteminti ir pateikti medžiagą, reikalingą statinių projektavimo užduotims parengti;
- dalyvauti komisijų ir darbo grupių darbe;
- saugoti 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;
- vykdyti pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas
funkcijas.

