SPECIALŪS 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, statybą,
teritorijų planavimą;
 turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, inžinieriaus – statybininko profesinę
kvalifikaciją;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
 mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo 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 pagal kompetenciją atstovauti Ūkio skyriui Savivaldybės ir kitose institucijose.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės ūkio 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, Savivaldybės administracijos vidaus
tvarkos taisyklių ir Ūkio skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą;
 savo veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
 rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių
projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
 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;
 vykdo statinių, kurių naudojimo priežiūrą atlieka Druskininkų savivaldybės administracija,
naudojimo priežiūros vykdytojo funkcijas:
 sudaro prižiūrimų naudojamų statinių, kurių priežiūra pavesta Druskininkų savivaldybės
administracijai, statinių naudotojų sąrašus (žurnalus) ir pagal poreikį juos pildo ar keičia;
 tikrina savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu naudojamų statinių patikrinimų
dažnumu statinių naudotojų atliekamą statinių priežiūrą; tikrindamas statinių naudotojų
atliekamą statinių priežiūrą, privalo:
 patikrinti techninio prižiūrėtojo turimus statinio techninei priežiūrai naudojamus
dokumentus, kai jie yra privalomi;

 pasirinktinai apžiūrėti statinį (statinius) vietoje;
 apžiūrėjus statinį nustatyti: ar statinys naudojamas pagal paskirtį; ar nevykdomi statybos
darbai be statybos leidimų, jei jie yra privalomi; ar statinys nenaudojamas jo nepripažinus
tinkamu naudoti; ar laikomasi statinio projekte numatytų reikalavimų statinio naudojimui;
 padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą;
 patikrinti, kaip statinių naudotojai, atlikdami statinių techninę priežiūrą, vykdo Lietuvos
Respublikos statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų reikalavimus, ar laikomasi
normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, kad būtų
išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio
reikalavimus pagal Statybos įstatymą per ekonomiškai pagrįstą laiką;
 surašyti patikrinimo aktą, kurio vieną egzempliorių įteikti (nusiųsti) statinio naudotojui ar
techniniam prižiūrėtojui, kitą saugoti savivaldybės administracijoje;
 nustatyti reikalavimus ir terminus jų įvykdymui bei kontroliuoti reikalavimų vykdymą;
 statinio techninės priežiūros žurnale ir prižiūrimų naudojamų statinių naudotojų sąraše
pažymėti apie atliktą statinio techninės priežiūros patikrinimą;
 apie patikrinimo išvadas bei reikalavimus informuoti (raštu arba faksu, ar elektroniniu paštu)
statinio naudotoją ir statinio savininką (kai naudotojas nėra statinio savininkas);
paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais
būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, raštu
pareikalauti, kad statinio naudotojas imtųsi reikiamų priemonių žmonėms apsaugoti, jei būtina,
pareikalauti, kad būtų organizuojama jų evakuacija, sustabdytas statinio naudojimas, uždrausti bet
kokią veiklą statinyje (jei reikia – ir statinio sklype ar teritorijoje). Esant reikalui, Statybos įstatymo
nustatytais atvejais, raštu pareikalauti atlikti statinio (jo dalies) ekspertizę.
 esant reikalui:
 kreiptis į policiją, kad būtų laikinai apribotas patekimas į statinio teritoriją ar
patalpą (-as), būtų nutrauktas statinio naudojimas, apribotas ar uždraustas
transporto priemonių eismas, jei kyla pavojus aplinkai, viešajai tvarkai ar
asmenų saugumui;
 suderinus su statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros bei
kitomis institucijomis, kviesti į patikrinimus statinio saugos ir paskirties
reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų atstovus bei, esant būtinumui,
kitų institucijų specialistus;
 sunumeruoja atliktų patikrinimų aktus ir kartu su prie jų pridėtais dokumentais
(pranešimais apie reikalavimų įvykdymą ir kt.) saugo juos tam tikslui skirtuose
segtuvuose pagal savivaldybės administracijos direktoriaus tvarkomuoju
dokumentu patvirtintą bylų nomenklatūrą;
 pasibaigus I, II, III metų ketvirčiams, per 15 dienų nuo ketvirčio pabaigos,
raštu pateikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie atliktus
per ketvirtį patikrinimus;
 pasibaigus metams per mėnesį parengia savivaldybės administracijos
direktoriui ataskaitą, pridėdamas priežiūrą patvirtinančius dokumentus;
 savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta statinių naudojimo
priežiūros apskaitos ir atskaitomybės tvarka veda statinių naudojimo priežiūros
apskaitą ir atsiskaito statinių naudojimo priežiūros klausimais;
 organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais;
 užtikrina ritualinių paslaugų teikimą bei organizuoja kapinių priežiūrą;
 skaičiuoja inžinerinės infrastruktūros mokestį;

 teikia pasiūlymus Ūkio skyriaus vedėjui ir savivaldybės administracijos direktoriui dėl
pasitaikančių teisės aktų pažeidimų statinių naudojimo priežiūros klausimais prevencijos
priemonių;
 teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui, Ūkio skyriaus vedėjui apie Lietuvos Respublikos įstatymų,
Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
 informuoja Ūkio vedėją apie kontroliuojamų dokumentų, savivaldybės administracijos
direktoriaus bei savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pavedimų vykdymo
terminus siekiant, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų įvykdytos laiku;
 aptarnauja į Ūkio skyrių besikreipiančius asmenis, suteikia jiems reikiamą informaciją arba
nurodo valstybės tarnautojus bei darbuotojus, kurie asmens rūpimus klausimus galėtų
išspręsti, taip pat jų kontaktinę informaciją;
 Ūkio skyriaus vedėjo pavedimu teikia asmens prašomą informaciją apie Ūkio skyriaus
veiklą ir kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja savivaldybė ir kurią asmuo
turi teisę gauti pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybės įstaigų įstatymą;
 savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo bei Ūkio skyriaus vedėjo nurodymu nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
 dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 kontroliuoja Savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;
 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;
 tausoja ir prižiūri Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja juos tik tarnybos tikslais;
 laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, savivaldybės mero
pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo, Ūkio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas
funkcijas.

