SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
4.1. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį rinkliavų ir mokesčių
administravimo ir valstybės turto valdymo ar administravimo srityse;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietinių rinkliavų administravimą ir valstybės
turto valdymą;
4.3. gebėti aiškiai formuluoti mintis raštu ir žodžiu, planuoti ir organizuoti savo veiklą,
bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, vertinti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas bei pasiūlymus;
4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, dokumentu valdymo sistemomis,
apskaitos programomis;
4.6. žinoti dokumentų, elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, valdymo ir
saugojimo reikalavimus.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia teisės aktų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų) projektus pareigybei priskirtų funkcijų srityse;
5.2. tvarko savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo turto ir mažaverčio inventoriaus apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka, rengia teisės
aktų projektus dėl šio turto pripažinimo netinkamu naudoti ir nurašymo;
5.3 elektroniniu būdu teikia duomenis Valstybės turto informacinei paieškos sistemai
(VTIPS) apie savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybei nuosavybės teise priklausantį
nekilnojamąjį turtą;
5.4. veda investicijų į nuosavybės vertybinius popierius apskaitą informacinėje sistemoje
FINAS;
5.5. informacinėje rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimo sistemoje (RuATIS)
srautiniu būdu priskaičiuoja rinkliavą, duomenų failus išsiunčia pašto paslaugas teikiančiai įmonei;
5.6. tvarko vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą surenkamąją sąskaitą, integruoja į
rinkliavos informacinę sistemą RuATIS rinkliavos mokėtojų apmokėtas sumas, surinktas lėšas
perveda į rajono savivaldybės biudžeto einamąją sąskaitą;
5.7. parengia ir teikia Finansų skyriui ir Buhalterinės apskaitos skyriui apskaičiuotos
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
ketvirtines ir metines pajamų ataskaitas;
5.8. perkelia į buhalterinės apskaitos informacinę sistemą FINAS vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą suvestinius duomenis;
5.9. vykdo surinktų mokesčių apskaitos procedūras, analizuoja rinkliavos surinkimą į
savivaldybės biudžetą, surinkimo nevykdymo priežastis;
5.10. savo kompetencijos ribose nagrinėja gyventojų, įmonių, organizacijų prašymus,
skundus bei pasiūlymus, rengia atsakymus;
5.11. rengia teisės aktų projektus kitų vietinių rinkliavų (už leidimo prekiauti ar teikti
paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą, už leidimo organizuoti
komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo
teritorijose išdavimą, už leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius išdavimą) klausimais;
5.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Švenčionių rajono strateginio veiklos plano
uždavinius;

5.13. kuruoja savivaldybės strateginio veiklos plano Ekonominės aplinkos ir investicijų
programą, rengia ataskaitas;
5.14. vykdo kitus, su tiesioginėmis vyriausiojo specialisto pareigomis susijusius, skyriaus
vedėjo nurodymus;
5.15. tvarko skyriaus dokumentus, nustatyta tvarka juos perduoda savivaldybės archyvui;
5.16. užtikrina su darbu susijusių duomenų konfidencialumą pareigybės aprašyme
nurodytų funkcijų vykdymo tikslams.
_______________________________

