SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos arba teisės studijų krypties
aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus,
Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį
administravimą, valstybės tarnybą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
6.3. mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.5. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.7. gebėti rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybei priskirtų funkcijų srityje;
6.8. mokėti dirbti kompiuterinėmis MS Office programomis ir doekumentų valdymo
informacinėmis sistemomis.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7.Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant Savivaldybės strateginį veiklos planą bei savivaldybės biudžetą,
rengia kuruojamos srities programų ir priemonių projektus;
7.2. teikia siūlymus, savo kompetencijos ribose, dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto ir valstybės turto, perduoto savivaldybei patikėjimo teise valdyti ir naudoti
perdavimo ir panaudojimo;
7.3. rengia medžiagą savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto
techninei inventorizacijai ir teisinei registracijai atlikti;
7.4. rengia medžiagą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų
privatizavimo;
7.5. teikia savo kompetencijos ribose siūlymus dėl savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo Viešajame aukcione;
7.6. teikia siūlymus savo kompetencijos ribose dėl rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuomos bei panaudos; rengia negyvenamųjų
patalpų nuomos ir panaudos sutarčių projektus, perdavimo - priėmimo aktus;
7.7. rengia savivaldybei nuosavybės teise priklausančio parduodamo nekilnojamojo turto
dokumentus: organizuoja parduodamo turto vertinimą, nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygas
ir teikia jas savivaldybės administarcijos direktoriui tvirtinti, nekilnojamųjų daiktų pardavimo
viešame aukcione komisijos protokolus, parduodamų objektų pirkimo-pardavimo sutarčių
projektus ir teikia juos notarui tvirtinti;
7.8. esant poreikiui teikia siūlymus dėl gyvenamųjų patalpų suteikimo nuomos pagrindais
grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams;
7.9. sudaro Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto metinę ataskaitą ir teikia ją
savivaldybės tarybai;
7.10. rengia sprendimų projektus dėl piliečiams nuosavybės teisių atkūrimo į
gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus ir teikia juos rajono
savivaldybės administracijos direktoriui;
7.11. organizuoja skyriaus bylų perdavimą archyvui;
7.12. laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir savivaldybės
administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;

7.13. rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
7.14. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybei priskirtų funkcijų srityje;
7.15. rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus;
7.16. nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus, skundus, įstaigų, įmonių paraiškas,
skundus, rengia atsakymus vyriausiojo specialisto kompetencijai priskirtais klausimais;
7.17. rengia Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
7.18. savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, reikalingus
įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti;
7.19. pavaduoja kitą skyriaus vyriausiąjį specialistą jo atostogų, ligos ar komandiruočių
metu.

