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, statinių projektavimą, statybą;
- turėti meno studijų srities architektūros studijų krypties ar lygiavertį aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, architekto profesinę kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą teritorijų planavimo ar ypatingų statinių
projektavimo arba teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
- 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 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,
ekonominės ir socialinės plėtros politiką;
- laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės
institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą teritorijų planavimo srityje;
- padeda organizuoti savivaldybės teritorijos ar jos dalių bendrojo plano, detaliųjų planų,
specialiojo planavimo dokumentų, finansuojamų iš Savivaldybės biudžeto, rengimą;
- rengia paraiškas sąlygoms gauti ir nustatyta tvarka gauna bei išduoda sąlygas teritorijų
planavimo dokumentams rengti;
- derina Savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atstovauja
Savivaldybei kitų planavimo subjektų rengiamų ir Savivaldybės patvirtintų planavimo dokumentų
sprendinių derinimo procese, pateikia tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus savivaldybės
administracijos direktoriui ir savivaldybės tarybai;
- dalyvauja rengiant Savivaldybės teritorijos raidos analizę ir prognozes, programas ir
projektus;
- dalyvauja Teritorijų planavimo įstatyme nustatyta tvarka rengiant savivaldybės
bendrąjį planą, savivaldybės dalies bendrąjį planą ar detaliuosius planus;
- vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiais
teisės aktais, raštu pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;
- kai Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytų objektų planavimo ar
projektavimo atvejais rengiami architektūriniai konkursai geriausiai statinio architektūrinei ir
urbanistinei idėjai atrinkti, derina konkurso sąlygas, jeigu jos neprieštarauja Architektūros įstatyme
nurodytiems konkursų rengimo tikslams ir architektūros kokybės siekiui, atsižvelgdamas į nurodytus
kokybės kriterijus, ir dalyvauja pasiūlytų idėjų vertinimo komisijoje;
- atlieka kitas Architektūros ir kituose veiklą, kurią turi teisę vykdyti architektai,
reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas funkcijas architektūros, teritorijų planavimo ir statybos
srityse, sprendžia su architektūra susijusius teritorijų funkcinio, erdvinio ir meninio aplinkos
formavimo klausimus.
- konsultuoja ir informuoja fizinius bei juridinius asmenis apie teritorijų planavimo
sąlygas ir procedūras, patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus;
- teikia pasiūlymus dėl architektūros ir kraštovaizdžio formavimo principų ir
realizavimo savivaldybės teritorijoje;

- parengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus,
derina žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
- konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis dėl tikslinės žemės naudojimo paskirties,
jos pakeitimo galimybių ir tvarkos;
- tvirtina nustatytus specialiuosius architektūros reikalavimus;
- organizuoja Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo komisijos darbą;
- pagal kompetenciją tikrina statinių projektus ir pritaria/nepritaria statybos leidimo
išdavimui Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
- dalyvauja rengiant infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo,
turizmo, būsto, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas;
- rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
- koordinuoja dokumentų rengimo klausimus dėl adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų
Savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų
bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimo ir keitimo;
- koordinuoja kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei Savivaldybės įsteigtų
saugomų teritorijų tvarkymą bei apsaugą;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus bei
organizuoja skyriuje šių projektų rengimą;
- 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;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje bei statinio statybos užbaigimo komisijose
ir procedūrose;
- pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
- vykdo Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų,
komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas funkcijas.
____________________

