SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius
reikalavimus:
- turėti:
- aukštąjį universitetinį viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą,
bakalauro arba magistro laipsnį arba aukštąjį koleginį vadybos studijų krypties išsilavinimą,
vadybininko profesinę kvalifikaciją;
- ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį
turizmo arba viešųjų ryšių, arba kultūros srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius turizmą, komunikaciją, kultūrą, vietos
savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisėkūrą, strateginį valdymą, turizmo ir
kultūros biudžetinių įstaigų veiklą, žmonių išteklių vadybą, asmens duomenų apsaugą;
- sugebėti įgyvendinti savivaldybėje turizmo ir kultūros politiką bei koordinuoti
savivaldybės vidinės bei išorinės komunikacijos procesus;
- mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu MS Office aplinkoje Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Internet Explorer programomis;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti,
analizuoti informaciją, rengti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose
situacijose;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijas, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- sugebėti atstovauti Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir
organizacijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės turizmo, komunikacijos ir kultūros
politiką;
- organizuoja skyriaus veiklą;
- organizuoja Savivaldybės plėtros strateginio plano ir Savivaldybės strateginio
veiklos plano tikslų, uždavinių ir priemonių, susijusių su skyriaus veikla, įgyvendinimą;
- rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus vykdomų funkcijų klausimais;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių sąlygų vykdymą, teikia išvadas ir 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;
- rengia skyriaus veiklos nuostatus ir skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymus;
- dalyvauja rengiant kultūros ir turizmo plėtros programas; koordinuoja,
administruoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos patvirtintų turizmo ir kultūros programų
įgyvendinimą, joms skirtų lėšų panaudojimo tikslingumą, teikia pasiūlymus dėl savivaldybės
turizmo ir kultūros įstaigų programų rėmimo;
- dalyvauja planuojant savivaldybės finansinius išteklius turizmui, komunikacijai ir
kultūrai, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžetą;
- dalyvauja plėtojant savivaldybės turizmo ir kultūros objektus bei infrastruktūrą;

- koordinuoja Druskininkų savivaldybės įsteigtų turizmo ir kultūros įstaigų veiklą;
- teikia pasiūlymus savivaldybės turizmo ir kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo
ir likvidavimo klausimais;
- koordinuoja savivaldybės kultūros įstaigų veiklą autorinių ir gretutinių teisių
taikymo srityje;
- inicijuoja pagal poreikį turizmo ir kultūros sričių sociologinius bei statistinius
tyrimus;
- organizuoja informacijos turizmo ir kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybėje
klausimais kaupimą, sisteminimą ir analizę;
- bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Valstybiniu turizmo
departamentu prie Ūkio ministerijos, Druskininkų savivaldybės, kitų šalies savivaldybių, užsienio
valstybių turizmo, kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
- rūpinasi savivaldybės turizmo ir kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;
- padeda rengti savivaldybėje organizuojamus turizmo ir kultūros srities dalykinius
susitikimus, kitus renginius ir juose dalyvauja;
- teikia siūlymus dėl savivaldybės įvaizdžio formavimo;
- koordinuoja komunikacijos procesus tarp savivaldybės ir žiniasklaidos,
savivaldybės ir visuomenės, savivaldybės ir valstybinių, verslo ir visų kitų institucijų ir įstaigų
Lietuvoje ir užsienyje;
- koordinuoja informacijos skelbimą savivaldybės interneto svetainėje, skyriaus
„Kultūra“ poskyriuose „Kultūros naujienos“, „Kultūros įstaigos“, „Ryškiausi renginiai“,
„Asociacijos ir menininkai“, „Dokumentai“, skelbiamą informaciją;
- organizuoja pranešimų pagal skyriaus kompetenciją apie savivaldybės sprendimus,
planus, renginius, kitos aktualios bendruomenei ir turistams informacijos rengimą ir teikimą;
- nagrinėja gyventojų prašymus, pasiūlymus bei skundus turizmo, komunikacijos ir
kultūros klausimais;
- teikia ataskaitas apie turizmo, komunikacijos ir kultūros politikos įgyvendinimą
savivaldybės administracijos direktoriui;
- atstovauja pagal kompetenciją savivaldybei institucijose, įstaigose, organizacijose;
- dalyvauja komisijų darbe, darbo grupių veikloje;
- 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;
- koordinuoja skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į savivaldybės archyvą;
- saugo asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės
administracijos vardu sudarytas sutartis ir pagal šias sutartis teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja
asmens 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 kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas
kompetencijos srityje.
_________________________

