SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities
ekonomikos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ekonomikos srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus,
Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį
administravimą, valstybės tarnybą, pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.4. gebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
4.5. mokėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
4.7. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti išvadas;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, operatyviai jį atlikti;
4.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
4.10.gebėti rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybei priskirtų funkcijų srityje;
4.11. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis;
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant savivaldybės strateginį veiklos planą bei savivaldybės biudžetą,
rengia kuruojamos srities programų ir priemonių projektus;
5.2. teikia siūlymus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių (uždarųjų akcinių bendrovių,
savivaldybes įmonės), savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų
kainų ir tarifų nustatymo;
5.3. analizuoja ir teikia siūlymus dėl centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto
vandens, keleivių vežimo vietiniais maršrutais kainų ir tarifų nustatymo;
5.4. Vyriausybės nustatyta tvarka teikia informaciją Europos komisijai apie savivaldybės
institucijų ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kurios atitinka vyriausybės nustatytus kriterijus,
finansinius santykius, tvarkomas, kaupiamas ir saugojamas atskiras sąskaitas;
5.5. analizuoja savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų finansines ataskaitas,
rengia veiklos finansinių rodiklių suvestines, sistemina jas ir teikia duomenis rajono savivaldybės
institucijoms;
5.6. rengia rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus dėl kontroliuojamų įmonių ir
viešųjų įstaigų įstatinio kapitalo (dalininkų (savininkų) kapitalo) mažinimo arba didinimo, jų
reorganizavimo, pertvarkymo arba likvidavimo, veiklos efektyvumo, valdymo organų veiklos,
vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo;
5.7. rengia rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus dėl savivaldybės
kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų metinio finansinių ataskaitų rinkinio (metinės finansinės
atskaitomybės) tvirtinimo;
5.8. rengia rajono savivaldybės institucijų sprendimų projektus dėl įgaliojimo atstovauti
įgyvendinant rajono savivaldybės kaip viešosios įstaigos savininkės (dalininkės) ir savivaldybės
kaip akcininkės neturtines teises;
5.9. organizuoja keleivių vežimą reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo
maršrutais ir lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą;
5.10. organizuoja mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintiną
pavėžėjimą į mokyklas ir atgal į namus;

5.11. organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės turto
pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose, tvarko aukcionų dokumentus.
5.12. nustatyta tvarka išduoda vežėjams licencijas, licencijų kopijas ir leidimus vežti
keleivius reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais bei leidimus
lengvaisiais automobiliais taksi;
5.13. teikia siūlymus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo;
5.14. teikia siūlymus dėl savivaldybės socialinio būsto (gyvenamųjų patalpų) nuomos
mokesčio;
5.15. teikia siūlymus, savo kompetencijos ribose, dėl viešųjų paslaugų rajono gyventojams
teikimo;
5.16. laiku įgyvendina teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir savivaldybės
administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
5.17 vykdo savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus
tvarkos taisyklių reikalavimus;
5.18. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus pareigybei priskirtų funkcijų srityje;
5.19. rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus;
5.20. nagrinėja gyventojų prašymus, paklausimus, skundus, įstaigų, įmonių pareiškimus,
skundus bei rengia ir teikia atsakymus į juos pareigybei priskirtų funkcijų srityje;
5.21. laiku atlieka kitus savivaldybės mero, mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos
direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimus,
vykdo žodinius nurodymus;
5.22. teikia rajono savivaldybės interneto svetainei atnaujintą informaciją apie pareigybei
priskirtą atliekamą darbą;
5.23. rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;
5.24. savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius
nenuolatinio pobūdžio administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus, reikalingus įstaigos
strateginiams tikslams įgyvendinti, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei
kitiems teisės aktams;
5.25. skyriaus vedėjo atostogų, ligos, komandiruočių ir kt. atvejais vykdo skyriaus vedėjo
funkcijas;
5.26. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų
tyrimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų
bylas savo kompetencijos ribose.

