SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos arba teisės studijų krypties
aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybės turto valdymą,
mokesčių ir rinkliavų už komunalines atliekas ir žemės nuomą apskaičiavimą ir surinkimą
administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų
priežiūros tarifų nustatymą, daugiabučių namų administratorių skyrimą, paramos teikimą verslo
subjektams bei paramos teikimą gyventojams būstui įsigyti ar išnuomoti;
4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti
siūlymus;
4.4. mokėti dirbti MS Office kompiuterinėmis programomis ir dokumentų valdymo
informacinėmis sistemomis;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo
taisykles.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Organizuoja skyriaus darbą, užtikrinant skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų
vykdymą;
5.2. analizuoja mokesčių ir rinkliavų priskaičiavimo pagrįstumą ir surinkimą;
5.3. sprendžia klausimus, susijusius su valstybinės žemės nuomos mokesčių bei vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą administravimu;
5.4. teikia siūlymus dėl vietinių rinkliavų nustatymo, jų dydžių;
5.5. organizuoja žemės nuomos mokesčio ir vietinės rinkliavos už komunalines atliekas,
permokų, nepriemokų, lengvatų apskaičiavimą, mokesčių apskaičiavimo rezultatų pateikimą
gyventojams, atlieka mokesčių ir rinkliavų mokėjimų ir nepriemokų analizę;
5.6. teikia įmonėms ir organizacijoms pagalbą valstybinės žemės nuomos mokesčių
apskaičiavimo ir deklaravimo, rinkliavos už komunalines atliekas klausimais;
5.7. dalyvauja savivaldybės strateginio plėtros plano ir veiklos plano planavimo, rengimo,
įgyvendinimo bei koregavimo procese;
5.8. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų, kitų programų lėšų,
savivaldybės biudžeto lėšų finansuojamus projektus;
5.9. organizuoja savivaldybės bei valstybės patikėjimo teise perduoto valdyti turto
savivaldybės įmonėms ir bendrovėms patikėto t u r t o valdymą ir vykdo priežiūros kontrolę;
5.10. teikia siūlymus dėl savivaldybės įmonių ir bendrovių darbo gerinimo,
reorganizavimo bei jų likvidavimo;
5.11. rengia savivaldybės nustatomų kainų ir tarifų dydžių už savivaldybės kontroliuojamų
įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų teikiamas atlygintinas paslaugas projektus;
5.12. organizuoja savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą,
dalyvauja nekilnojamojo daiktų pardavimo viešame aukcione komisijoje;
5.13. užtikrina įstatymų, reglamentuojančių savivaldybės gyvenamųjų patalpų
privatizavimą, įgyvendinimą;
5.14. analizuoja keleivių vežimo rajone klausimus, koordinuoja vežėjų veiksmus, juos
kontroliuoja;
5.15. sprendžia problemas, susijusias su smulkaus ir vidutinio verslo plėtra rajone,

gyventojų užimtumo didinimu, dalyvauja verslo plėtros komisijos veikloje;
5.16. atsako už licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako
gaminiais, nefasuotais naftos produktais, vežti keleivius taksi ir autobusais, supirkinėti juodųjų ir
spalvotųjų metalų laužą ir atliekas, šilumos tiekimo licencijų savivaldybės teritorijoje esantiems
šilumos tiekėjams, kurie per metus tiekia šilumos ne daugiau kaip 10 GWh. išdavimą;
5.17. koordinuoja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
5.18. bendradarbiauja mokesčių ir turto valdymo klausimais su rajono seniūnijomis,
medicinos, švietimo ir kultūros įstaigomis, Valstybinio socialinio draudimo valdybos Švenčionių
skyriumi, Švenčionių darbo birža ir kitomis savivaldybių ir valstybės įstaigomis bei
visuomeninėmis organizacijomis;
5.19. savo kompetencijos ribose organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės tarybos
sprendimų vykdymą, sistemina pateiktą informaciją bei rengia atitinkamas išvadas;
5.20. dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal
skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus pasiekti šioms
darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;
5.21. nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, skundus, rengia atsakymus Skyriaus
vedėjo kompetencijai priskirtais klausimais;
5.22. savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius
administracijos direktoriaus pavedimus, reikalingus įstaigos strateginiams tikslams įgyvendinti.
_______________________

