SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus,
reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą,
aplinkos monitoringą, atliekų tvarkymą, aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, saugomas
teritorijas, Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategiją ir veiksmų
programą, savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą, paslaugų teikimą gyventojams;
- turėti technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, aplinkos inžinerijos bakalauro ar magistro kvalifikacinį
laipsnį arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ekologijos ir aplinkotyros bakalauro ar magistro
kvalifikacinį laipsnį;
- mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
- sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
- mokėti analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti
pasiūlymus;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo
rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisyklių bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių
reikalavimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu MS Office aplinkoje Word, Excel, Power Point, Outlook,
Internet Explorer programomis;
- sugebėti pagal kompetenciją atstovauti Architektūros ir urbanistikos skyriui Savivaldybės ir kitose
institucijose;
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
-padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos 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 Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą aplinkos apsaugos srityje;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, koordinuoja jų
įgyvendinimą;
- rengia aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, planus ir kitas aplinkos
apsaugos priemones; dalyvauja rengiant minėtų priemonių strategijas ir jas įgyvendina;
- numato priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų naudojimą,
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo
vertybių išsaugojimą;
- dalyvauja rengiant ekologijos pagerinimo, atmosferos taršos mažinimo savivaldybės teritorijoje
projektus ir programas;
- koordinuoja atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą, rengia atliekų tvarkymo planus, taisykles ir
kt.;

- organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą;
- kaupia ir apibendrina informaciją apie mieste susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo
būdus;
- nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai apie savivaldybėms
nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;
- rengia savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (SAARSP) lėšų
panaudojimo sąmatų projektus, metines SAARSP lėšų panaudojimo ataskaitas;
- koordinuoja miesto ir kaimų gyvenamųjų vietovių želdynų tvarkymo darbus, dalyvauja rengiant
želdynų ir želdinių tvarkymo ir apsaugos programas;
- teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti
saugotinus želdinius išdavimo, kompensacinių priemonių;
- organizuoja vandens telkinių savivaldybėje priežiūrą, įgyvendina savivaldybės vandens
monitoringą;
- kaupia ir apibendrina aplinkos būklės monitoringo savivaldybėje medžiagą;
- organizuoja visuomenės aplinkosauginį švietimą, nuolat informuoja visuomenę apie ekologinę
būklę; renka patikimą medžiagą apie savivaldybės aplinkos būklę;
- rengia medžiagą prekių, paslaugų ir darbų pirkimo konkursams;
- teikia pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų steigimo ir
tvarkymo;
- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių
projektus, teikia ataskaitas ir išvadas 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;
- nagrinėja pagal kompetenciją gyventojų, įmonių ir organizacijų pasiūlymus, prašymus, skundus
savo vykdomų funkcijų srityje;
- teikia informaciją gyventojams, juridiniams asmenims ir valstybinėms institucijoms aplinkos
apsaugos ir kitais savo kompetencijos klausimais;
- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui - vyriausiajam architektui
apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo
vykdomų funkcijų srityje;
- pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus savo vykdomų funkcijų
srityje;
- dalyvauja svarstant ir rengia Architektūros ir urbanistikos skyriaus metines ataskaitas;
- analizuoja užsienio valstybių ir kitų miestų savivaldybių patirtį, sprendžiant aplinkosaugos
problemas;
- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
- saugo asmens duomenis 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, mero pavaduotojo, savivaldybės
administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Architektūros
ir urbanistikos skyriaus vedėjo - vyriausiojo architekto nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
- vykdo pagal kompetenciją kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

