SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
4.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities
ekonomikos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį licencijų ir leidimų išdavimo
srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
turto administravimą, valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti administravimą, licencijų ir
leidimų išdavimą, užimtumo didinimo programų rengimą ir įgyvendinimą, asmens duomenų teisinę
apsaugą;
4.4. gebėti aiškiai formuluoti mintis raštu ir žodžiu, planuoti ir organizuoti savo veiklą,
bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, vertinti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas bei pasiūlymus;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, dokumentu valdymo sistemomis;
4.7. 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. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Švenčionių rajono strateginio veiklos plano
uždavinius bei Švenčionių rajono ekonominės aplinkos ir investicijų programos priemones;
5.2. nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų,
organizacijų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus;
5.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant užimtumo didinimo programas;
5.4. sudaro ir tikslina asmenų (šeimų), turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašus;
5.5. sudaro ir tikslina savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip
savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą;
5.6. teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės
socialinio būsto nuomos;
5.7. registruoja ir tvarko informaciją apie asmenis (šeimas), turinčius teisę į paramą būstui
išsinuomoti, nuomojančius savivaldybės būstą, ar gaunančius būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensaciją, savivaldybės būsto fondą ir socialinį būstą, kaip
savivaldybės būsto fondo dalį, Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
5.8. rengia pažymas, patvirtinančias asmenų (šeimų) teisę į valstybės paramą būstui įsigyti;
5.9. rengia pažymas, patvirtinančias jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms;
5.10. išduoda, patikslina licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir
tabako gaminiais, įspėja apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, sustabdo
licencijų galiojimą, licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimą panaikina, išduoda
licencijų dublikatus;
5.11. išduoda, pakeičia leidimus verstis dujų prekybos veikla, leidimus verstis prekyba
nefasuotais naftos produktais, sustabdo leidimų galiojimą, panaikina leidimų galiojimo sustabdymą,
panaikina leidimų galiojimą;
5.12. išduoda, pakeičia šilumos tiekimo veiklos licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau
kaip 10 GWh šilumos per metus, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina
galiojimą;

5.13. skelbia informaciją apie licencijų ir leidimų išdavimą, pakeitimą, galiojimo
panaikinimą Licencijų informacinėje sistemoje (LIS);
5.14. teikia rajono savivaldybės internetinei svetainei laiku atnaujintą informaciją apie
skyriaus atliekamą darbą savo kompetencijos ribose;
5.15. rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos
direktoriaus įsakymų projektus;
5.16. užtikrina su darbu susijusių duomenų konfidencialumą pareigybės aprašyme
nurodytų funkcijų vykdymo tikslams.
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