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,
Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, Savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą,
komunalinių atliekų tvarkymą, antrinių žaliavų surinkimą bei perdirbimą, sąvartynų
įrengimą bei eksploatavimą;
 turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir Savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
 mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
 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 programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer;
 mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas ir teikti pasiūlymus;
 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 ūkinę, ekonominę, infrastruktūros tvarkymo ir
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, 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;
 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti,
įgyvendinant ir kontroliuojant projektus, dalinai finansuojamus iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ar programų lėšų;
 rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
 užtikrina objektų, statomų arba remontuojamų iš savivaldybės biudžeto bei kitų lėšų, kai
užsakovo funkcijas atlieka Druskininkų savivaldybės administracija, vykdymą, priima iš
projektuotojų ir tikrina statybos bei remonto darbų projektinę sąmatinę dokumentaciją;
 rengia statybos aikštelių pridavimo aktus; nustatyta tvarka rengia medžiagą ir techninę –
sąmatinę dokumentaciją perdavimui rangovams;
 rengia medžiagą ir sąmatinę techninę dokumentaciją statinių projektų ekspertizei;

 tikrina statybos metu naudojamų produktų bei įrengimų kokybę, reikalauja ją patvirtinančių
dokumentų, informuoja statytoją apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės
reikalavimų;
 kartu su techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu dalyvauja ir rengia dokumentus tikrinant ir
priimant paslėptus statybos darbus, išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius
tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
 kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus, dalyvauja
komisijų darbe pripažįstant statinį tinkamu naudoti;
 teikia pasiūlymus lėšų, skirtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, taisymui, tiesimui
bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimui, taip pat statybos ir remonto darbams, paskirstymo,
perskirstymo bei efektyvaus panaudojimo klausimais, kontroliuoja taupų lėšų naudojimą;
 administruoja Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas ir atlieka lėšų panaudojimo
einamąją finansų kontrolę;
 dalyvauja įdiegiant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, organizuojant antrinių žaliavų
surinkimą bei perdirbimą, sąvartynų įrengimą bei eksploatavimą;
 planuoja, koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;
 koordinuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą bei užtikrina
saugaus eismo sąlygas;
 dalyvauja rengiant tvarkos, ekologijos, sanitarijos ir higienos pagerinimo savivaldybės
teritorijoje projektus, organizuojant sanitarijos ir higienos taisyklių laikymosi kontrolę,
užtikrina švarą ir tvarką viešosiose vietose;
 dalyvauja įdiegiant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, organizuojant antrinių žaliavų
surinkimą bei perdirbimą, sąvartynų įrengimą bei eksploatavimą;
 koordinuoja viešosios tvarkos ir triukšmo prevencijos bei triukšmo valstybinį valdymą
savivaldybės teritorijoje;
 padeda organizuoti ir dalyvauja įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas;
 koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos patvirtintų pagal Ūkio skyriaus
kompetenciją taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, laikymąsi;
 kontroliuoja, ar nepažeidžiamos pavojingų medžiagų ir daiktų vežimo vidaus vandenų ir
automobilių transportu taisyklės;
 dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos, kitų komisijų, darbo grupių veikloje;
 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;
 savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo bei Ūkio skyriaus vedėjo nurodymu nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
 atstovauja Savivaldybei jos kontroliuojamose bendrovėse;
 išduoda pagal Ūkio skyriaus kompetenciją dokumentų nuorašus, kopijas, išrašus;
 analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį sprendžiant ūkines,
ekonomines ir socialines problemas;
 vykdo Ūkio skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, tarnybinių komandiruočių, laikinojo
nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
 teikia pasiūlymus bendrais Savivaldybės administracijos veiklos ir Ūkio skyriaus veiklos
klausimais;
 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 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.

