SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
- Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kultūros strategiją, vietos savivaldą, viešąjį
administravimą, teisėkūrą, asmens duomenų apsaugą, kultūros įstaigų veiklą;
- turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą
išsilavinimą;
- mokėti valdyti, 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 programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer;
- mokėti rusų arba lenkų kalbą B1 lygmeniu;
- sugebėti atstovauti Savivaldybei kitose institucijose ir įstaigose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
- padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės kultūros politiką;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą kultūros srityse;
- pagal kompetenciją koordinuoja savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimą,
inicijuodamas jos įgyvendinimui reikalingas priemones; padeda Savivaldybės institucijoms
formuoti ir įgyvendinti savivaldybės kultūros politiką;
- kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją kultūros politikos
įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus vykdomų funkcijų klausimais;
- rengia kultūros plėtros programas, koordinuoja, administruoja ir kontroliuoja
Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintų kultūros programų įgyvendinimą, joms skirtų lėšų
panaudojimo tikslingumą, teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros įstaigų
programų rėmimo;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių sąlygų vykdymą, teikia ataskaitas ir išvadas 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;
- koordinuoja savivaldybės teritorijos kultūros įstaigų veiklą;
- koordinuoja Savivaldybės kultūros įstaigų veiklą autorinių ir gretutinių teisių taikymo
srityje;
- teikia pasiūlymus savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ir
likvidavimo klausimais;
- išduoda leidimus įstaigoms, įmonėms, organizacijoms organizuoti viešuosius
renginius Druskininkų savivaldybės teritorijoje, koordinuoja jų eigą, skatina kūrybines idėjas;
- rengia Administracijos raštus dėl F4 kategorijos fejerverkų, T2 ar P2 kategorijų
civilinės pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko suderinimo;
- rūpinasi Savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

- rūpinasi profesionalaus meno sklaida Savivaldybės teritorijoje;
- rūpinasi etninės kultūros plėtra ir globa Savivaldybės teritorijoje;
- konsultuoja kultūros srities organizacijas ir pavienius asmenis apie paraiškų
savivaldybės remiamoms programoms rengimą ir projektų vykdymą bei kitais su kultūros
problemomis susijusiais klausimais;
- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, bendradarbiauja su Kultūros
ministerija ir kitomis institucijomis;
- bendradarbiauja su Druskininkų savivaldybės, kitų savivaldybių ir šalių kultūros
įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
- teikia suinteresuotiems asmenims informaciją apie kultūros politikos įgyvendinimą
savivaldybėje;
- analizuoja užsienio valstybių ir kitų šalies savivaldybių patirtį, sprendžiant kultūros
problemas;
- pagal poreikius vykdo kultūros situacijos tyrimus;
- inicijuoja kultūros sričių sociologinius bei statistinius tyrimus;
- atsako už Savivaldybės interneto svetainėje skyriaus „Kultūra“ poskyriuose
„Kultūros naujienos“, „Kultūros įstaigos“, „Ryškiausi renginiai“, „Asociacijos ir menininkai“,
„Dokumentai“ skelbiamą informaciją, jos keitimą ir papildymą;
- padeda rengti Savivaldybėje organizuojamus kultūros srities dalykinius susitikimus,
kitus renginius ir juose dalyvauja;
- kaupia ir skleidžia informaciją apie kultūros veiklos galimybes, konsultuoja šiais
klausimais suinteresuotus asmenis ir kultūros organizacijas;
- teikia informaciją įstatymų nustatyta tvarka apie kultūros politikos įgyvendinimą
savivaldybėje;
- nagrinėja gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus kultūros sričių klausimais;
- teikia pasiūlymus pavestų funkcijų vykdymo ir bendrais Savivaldybės
administracijos veiklos klausimais;
- dalyvauja atrankos ir vertinimo bei kitų komisijų darbe, darbo grupių veikloje;
- pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei kitose institucijose;
- 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.
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