SPECIALIEJI 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, teisėkūrą, administracinių nusižengimų įforminimą, asmens duomenų teisinę
apsaugą, Savivaldybės įstaigų ir kontroliuojamų įmonių veiklą, ūkio infrastruktūros plėtrą ir
priežiūrą, statybą, statinių naudojimo priežiūrą, socialinio būsto fondo veiklą, gyventojų socialines
garantijas, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimą, šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo organizavimą, vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, saugaus eismo
organizavimą, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimą, ritualinių paslaugų teikimą,
aplinkos apsaugą, atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, saugomas teritorijas, savivaldybės
teritorijų tvarkymą ir priežiūrą, melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymą ir naudojimą,
medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymą, paslaugų teikimą
gyventojams, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymą, civilinės saugos, dalyvavimo
rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą savivaldybės
teritorijoje organizavimą, priešgaisrinę saugą, žemės ūkio klausimus;
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą inžinerijos mokslų studijų krypties
išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų darbo
patirtį viešojo administravimo srityje;
- mokėti Ūkio skyriaus ir savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir
metodus;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Ūkio skyriaus veiklą;
- mokėti 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 Excel, MS Outlook, Internet Explorer
programomis;
- sugebėti 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 ir socialinę politiką;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą ūkinėje, ekonominėje ir
socialinėje srityse;
- Ūkio skyriaus ir 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, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus,
finansuojamus minėtų fondų ir programų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų
koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
- organizuoja Ūkio skyriaus darbą, valdydamas pavaldų personalą, siekdamas
įgyvendinti Ūkio skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas;
- rengia Ūkio skyriaus veiklos nuostatus ir pagal skyriaus valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus;
- koordinuoja pagal kompetenciją:

- Lietuvos Respublikos įstatymų reglamentuotą Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių ir biudžetinių įstaigų veiklą;
- Savivaldybės ūkio infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą;
- Savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymą, socialinio būsto remontą, socialinio
būsto nuomą;
- viešųjų ir sezoninių darbų organizavimą;
- statinių naudojimo priežiūrą;
- šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą;
- vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą ir saugaus eismo
organizavimą;
- keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimą, lengvatinio keleivių vežimo
kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą;
- ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimą ir kapinių priežiūros organizavimą;
- švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimą;
- atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo sistemos įdiegimo, organizavimo, surinktų
atliekų tvarkymo finansavimo klausimus;
- leidimų (licencijų) išdavimą pagal skyriaus kompetenciją įstatymų nustatytais
atvejais ir tvarka;
- butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi
įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų
administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu,
priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles;
- žemės ūkio produkcijos kvotų administravimą;
- žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimą;
- žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimą;
- valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių
valdymą ir naudojimą patikėjimo teise;
- traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę
priežiūrą;
- dalyvauja pagal kompetenciją:
- sudarant savivaldybės biudžeto projektą;
- rengiant vietinių rinkliavų nustatymo projektus;
- sprendžiant savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto
valdymo, naudojimo ir disponavimas juo klausimus;
- sprendžiant savivaldybės biudžetinių įstaigų steigimo ir išlaikymo savivaldybės
viešųjų įstaigų, savivaldybės įmonių ir kitų savivaldybės juridinių asmenų steigimo klausimus;
- sprendžiant bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo
gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimo klausimus;
- sudarant sąlygas savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam
integravimui į bendruomenę;
- sprendžiant gyventojų užimtumo, kvalifikacijos įgijimo ir perkvalifikavimo
klausimus;
- rengiant ir įgyvendinant savivaldybės teritorijoje savivaldybės tarybos tvirtinamas
programas, savivaldybės strateginio planavimo dokumentus ir juos įgyvendinančius planavimo
dokumentus;
- rengiant ir įgyvendinant regiono plėtros programas;
- įgyvendinant informacinės visuomenės plėtrą;
- steigiant, apsaugant ir tvarkant savivaldybės saugomas teritorijas;
- tvarkant ir apsaugant kraštovaizdį, nekilnojamąsias kultūros vertybes ir
savivaldybės įsteigtas saugomas teritorijas, apsaugant, tvarkant ir kuriant savivaldybės teritorijoje
esančius želdynus, želdinius;
- gerinant aplinkos kokybę ir apsaugą;
- organizuojant visuomenės aplinkosauginį švietimą, nuolat informuojant visuomenę
apie ekologinę ir aplinkos būklę Druskininkų savivaldybėje;

- teikiant pasiūlymus dėl savivaldybės saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio objektų
steigimo ir tvarkymo;
- bendradarbiauja užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų
prevencijos programas;
- įgyvendinant savivaldybėms priskirtą triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinį
valdymą;
- rengiant sanitarijos ir higienos taisykles ir organizuojant jų laikymosi kontrolę;
- užtikrinant civilinę saugą;
- užtikrinant priešgaisrinę saugą;
- užtikrinant mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos
savivaldybės teritorijoje organizavimą;
- valdant savivaldybei priskirtą valstybinę žemę ir kitą valstybės turtą, naudojant ir
disponuojant juo patikėjimo teise;
- rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo
programas;
- atliekant būstų, taip pat kitus visuotinius surašymus;
- įgyvendinant stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų
likvidavimo ir priežiūros programas, nustatant medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių
laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytą žalą ir nuostolius;
- administruojant kaimo plėtros priemonių įgyvendinimą;
- koordinuoja Druskininkų miesto ir kaimų gyvenamųjų vietovių želdynų ir želdinių
priežiūros tvarkymo, kirtimo, persodinimo ar genėjimo darbus, vadovaujantis Druskininkų
savivaldybės želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo taisyklėmis;
- padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės aplinkos apsaugos politiką;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą aplinkos apsaugos srityje;
- rengia aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, planus ir kitas
aplinkos apsaugos priemones; dalyvauja rengiant minėtų priemonių strategijas;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ekologijos pagerinimo, atmosferos taršos
mažinimo Savivaldybės teritorijoje projektus ir programas;
- koordinuoja atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą,
- diegia ir koordinuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, organizuoja antrinių
žaliavų surinkimą ir perdirbimą pagal parengtus atliekų tvarkymo planus, taisykles ir kitus
dokumentus ir rengia atliekų tvarkymo planus, taisykles ir kt.;
- kaupia ir apibendrina informaciją apie mieste susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei
tvarkymo būdus;
- organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja,
tvarkymą;
- nustatyta tvarka teikti informaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
informaciją apie savivaldybėms nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;
- organizuoja visuomenės aplinkosauginį švietimą ir renka patikimą medžiagą apie
Savivaldybės aplinkos būklę.
- koordinuoja ir organizuoja Druskininkų savivaldybės teritorijoje sugautų
bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų, apie kuriuos praneša juos sulaikę asmenys, negalintys laikyti
šių gyvūnų, laikinąją globą;
- užtikrina Gyvūnų laikymo Druskininkų savivaldybės teritorijos gyvenamosiose
vietovėse taisyklių laikymąsi;
- nagrinėja prašymus dėl leidimo išdavimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti
pavojingus šunis Druskininkų savivaldybės teritorijoje bei teikti siūlymus savivaldybės
administracijos direktoriui dėl leidimų išdavimo;
- plėtoja kūno kultūrą ir sportą, organizuojant gyventojų poilsį;
- teikia statistikos duomenis;
- organizuoja Ūkio skyriuje medžiagos rengimą Viešųjų pirkimų komisijos
organizuojamiems konkursams;

- 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;
- savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo 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 savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymą;
- savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo 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.

