SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
-Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius
reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, žemėtvarkos projektų rengimą;
- turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos studijų krypties
aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teritorijų planavimo administravimo
srityje;
- 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 projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer;
- 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 urbanistikos, infrastruktūros tvarkymo
politiką;
- rengia sutarčių projektus dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo
inicijavimo ir įgyvendinimo bei teikia šias sutartis pasirašyti savivaldybės administracijos
direktoriui;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti, dalyvauja
rengiant projektus, finansuojamus minėtų šaltinių lėšomis, dalyvauja priežiūros komitetų ar
projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;
- konsultuoja ir informuoja fizinius bei juridinius asmenis apie teritorijų planavimo
sąlygas, procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, tikslinę žemės naudojimo
paskirtį, režimus ir reglamentus, jų keitimo galimybes ir tvarką;
- kartu su Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėju organizuoja Savivaldybės
rengiamų teritorijų planavimo dokumentų svarstymą su visuomene, dalyvauja kitų planavimo
subjektų parengtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procese, apibendrina
gyventojų skundus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų projektų, rengia medžiagą ir
konsultuoja sprendžiant ginčus;
- rengia paraiškas institucijoms pagal kompetenciją teritorijų planavimo sąlygoms
gauti bei planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
- pateikia Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje
asmenų prašymus rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, reikalavimus žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, derinimo bei patvirtinimo dokumentus;
- tvarko Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registrą ir teikia duomenis
valstybės registrams;
- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui apie

Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų
pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
- informuoja Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėją apie kontroliuojamų
dokumentų, savivaldybės administracijos direktoriaus bei savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo pavedimų vykdymo terminus siekiant, kad pavedimai ir kitos užduotys
būtų įvykdytos laiku;
- suteikia į Architektūros ir urbanistikos skyrių besikreipiantiems asmenims
informaciją arba nurodo valstybės tarnautojus bei darbuotojus, kurie asmens rūpimus klausimus
galėtų išspręsti, taip pat jų kontaktinę informaciją;
- Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavedimu teikia asmens prašomą
informaciją apie 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 Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo nurodymu nagrinėja prašymus,
paklausimus, skundus;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
- 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;
- saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.
_____________________

