SPECIALŪS 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, geodezinių,
topografinių, kartografinių darbų atlikimą bei valdymą, georeferencinių, geografinių informacinių
sistemų duomenų bazių sudarymo principus, specifikacijas ir jų integralumą, geodezinio pagrindo,
kartografinės medžiagos nuosavybės teises, įmonių, kurių veikla susijusi su kartografavimu,
geodeziniais matavimais, šių duomenų naudojimu, teises ir pareigas geodezijos ir kartografijos
srityje, pavadinimų gatvėms ir statiniams suteikimą ir įtraukimą į apskaitą, paslaugų teikimą
gyventojams;
- turėti technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą
išsilavinimą, geodezijos specialybę, inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį geodezijos, kartografijos srityje;
- mokėti kaupti, analizuoti, valdyti, 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 kompiuterinėmis programomis - MS Word, MS Excel, MS Outlook,
Internet Explorer; Gis, Cad (ArcView, MapInfo, Autocad, Microstation) 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 urbanistikos, infrastruktūros tvarkymo
politiką;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą urbanistikos srityje;
- 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,
dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros
komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;
- kuria ir atnaujina geografinių informacinių sistemų duomenų bazes;
- tvarko Druskininkų miesto bei savivaldybės georeferencinių duomenų bazes;
- kontroliuoja topografinių planų, geodezinių išpildomųjų nuotraukų atlikimą;
- inicijuoja ir organizuoja geodezinių tinklų sutankinimo ir geodezinių ženklų
apsaugos savivaldybės teritorijoje klausimus;
- kontroliuoja topografinės medžiagos atnaujinimą bei naudojimą;
- kontroliuoja topografinę, kartografinę veiklą savivaldybės teritorijoje;
- kontroliuoja geodezinio pagrindo punktų būklę;
- teikia geodezinę ir topografinę medžiagą juridiniams asmenims, vykdantiems
geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus Druskininkų savivaldybės teritorijoje, bei
topografinius planus fiziniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka;
- rengia miesto bei savivaldybės teminius žemėlapius, planus bei schemas, rengia
medžiagą investiciniams bei miesto tvarkymo projektams;
- rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių,
susijusių su geografinėmis informacinėmis sistemomis bei geodeziniais, topografinių darbais,

projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą, teikia išvadas ir ataskaitas, informuoja savivaldybės
vadovus apie sutarčių vykdymą;
- tvarko savivaldybės gatvių registrą;
- teikia Dokumentų ir informacijos skyriaus specialistui, atsakingam už Savivaldybės
interneto svetainės administravimą, informaciją, susijusią su Architektūros ir urbanistikos skyriaus
veikla;
- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui apie
Lietuvos Respublikos įstatymų, 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;
- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
- bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, keičiantis informacija, susijusia su duomenų
bazėmis;
- 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 nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų
pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
-vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.
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