SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos
savivaldą, viešąjį administravimą, civilinę saugą, priešgaisrinę saugą, karo padėties,
mobilizacijos ir demobilizacijos skelbimą ir vykdymą, priimančios šalies paramos rengimą,
darbuotojų saugą ir sveikatą;
 turėti technologijos mokslų srities arba socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar
jam prilygintą išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešojo administravimo įstaigoje patirtį;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius
civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, mobilizacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse
ir operatyviai priimti sprendimus;

sugebėti pagal kompetenciją atstovauti savivaldybei kitose institucijose;

sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės politiką civilinės saugos, priešgaisrinės
saugos, mobilizacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse;
 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 vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus;

rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus civilinės saugos,
priešgaisrinės saugos organizavimo, mobilizacinių užduočių vykdymo, darbuotojų saugos ir
sveikatos klausimais;

organizuoja civilinę saugą ir vykdo mobilizacines užduotis savivaldybės teritorijoje;
 parengia civilinės saugos planus, numatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės
dokumentais, organizuoja civilinės saugos priemones ir kontroliuoja jų vykdymą
Druskininkų savivaldybės teritorijoje;

organizuoja ir vadovauja Druskininkų savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos
punkto įrengimui ir užtikrina jo funkcionavimą;
 rengia Druskininkų savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatus;
 užtikrina gerą civilinės saugos signalų, informacijos priėmimą ir perdavimą.
 renka duomenis apie savivaldybėje esančių slėptuvių panaudojimą;
 teikia metodinę pagalbą atsakingiems už civilinę saugą darbuotojams;
 organizuoja civilinės saugos tarnybų ir nuolatinės parengties pajėgų mokymus ir treniruotes
bei dalyvauja šiuose mokymuose ir treniruotėse;
 sistemingai kontroliuoja civilinės saugos būklę chemiškai pavojingose įmonėse, valstybinės
reikšmės, rizikos ir gyvybiškai svarbiuose objektuose;

 rengia ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui civilinės saugos
priemonėms organizuoti ir vykdyti ekstremalių situacijų atvejais;
 laiku praneša savivaldybės vadovybei apie ruošiamas civilinės saugos pratybas,
patikrinimus, valdymo punkto ir pajėgų pervedimą į parengties padėtį ir kitas priemones;

kontroliuoja Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo įgyvendinimą ir
savivaldybės vadovybės priimtų sprendimų civilinės saugos klausimais įgyvendinimą
savivaldybės teritorijoje;
 gerai žino civilinės saugos tarnybų (telekomunikacijų, priešgaisrinės - gelbėjimo, policijos,
greitosios medicinos pagalbos) būklę ir nuolat bendradarbiauja su jų vadovaujančiaisiais
darbuotojais, atsakingais už civilinę saugą;
 pateikia vadovybei paraiškas dėl lėšų skyrimo civilinės saugos įrangai įsigyti, remontuoti,
aptarnauti;
 dalyvauja civilinės saugos renginiuose, užsiėmimuose ir nustatytu laiku pristato ataskaitas
aukštesnėms instancijoms;
 rengia informacinius pranešimus gyventojams Savivaldybės interneto puslapyje aktualiais
civilinės saugos klausimais;
 koordinuoja Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos (Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio
Leipalingio ugniagesių komandos) darbą;
 organizuoja Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo 9 straipsnio nuostatų
įgyvendinimą savivaldybėje;
 konsultuoja pasirengimo mobilizacijai ir mobilizacijos bei demobilizacijos vykdymo
klausimais Savivaldybės mobilizacijos štabo narius, institucijas, įstaigas, organizacijas, ūkio
subjektus, kurie veikia savivaldybės teritorijoje; teikia informaciją, reikalingą savivaldybės
teritorijoje veikiantiems ūkio subjektams, savivaldybės pasirengimo mobilizacijai
klausimais;
 vykdo Savivaldybės mobilizacijos štabo vadovo ir savivaldybės administracijos direktoriaus
pavedimus pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymo,
priimančiosios šalies paramos rengimo klausimais;

rengia mobilizacinių užsakymų (sutarčių) su ūkio subjektais, kurie nurodyti Savivaldybės
mobilizacijos štabo sprendimu, projektus, atlieka sudarytų mobilizacinių užsakymų
(sutarčių) vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
 teikia savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės mobilizacijos štabui ir
Mobilizacijos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos siūlymus dėl pasirengimo
mobilizacijai, mobilizacijos ir demobilizacijos vykdymo Savivaldybėje tobulinimo ir
finansavimo;

įgyvendina savivaldybės institucijose ir viešojo administravimo įstaigose Lietuvos
Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme numatytus darbuotojų saugos ir
sveikatos reikalavimus:
 parengia darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;
 instruktuoja darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais priimant į darbą, perkeliant į kitą
darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo
priemones, pradėjus naudoti naujas technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų
saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;
 kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų
reikalavimų;
 registruoja nelaimingus atsitikimus darbe; atlieka nelaimingų atsitikimų, įvykusių pakeliui į
darbą, darbe, grįžtant iš darbo, tyrimus; informuoja apie įvykusius nelaimingus atsitikimus
teisės aktų nustatyta tvarka;













dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei
projektus, finansuojamus fondų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų
koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
tausoja ir prižiūri Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja juos tik tarnybos tikslais;
saugo patikėtą ar tarnybos metu sužinotą įslaptintą informaciją visą tokios informacijos
įslaptinimo terminą;
saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos
vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens
duomenų tvarkymo tikslai;
saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, savivaldybės mero
pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos
strateginiai tikslai;
vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.

