IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės
aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, biudžetinių
įstaigų ūkinę ir finansinę veiklą, darbo santykius, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą,
administracinę teisę, dokumentų valdymą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme
nustatytoms funkcijoms vykdyti;
6.4. gebėti organizuoti savo bei įstaigos darbą;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Savivaldybės
tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
7.2. organizuoja Savivaldybės administracijos darbą, tvirtina Savivaldybės administracijos
struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus
administravimą Savivaldybės administracijoje;
7.3. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Savivaldybės administracijai;
7.4.Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus,
organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą,
administruoja savivaldybės turtą;
7.5. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojus ir kitus Savivaldybės administracijos darbuotojus. Koordinuoja ir kontroliuoja
viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei
Savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
7.6. organizuoja Savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų mokymą bei jų
kvalifikacijos kėlimą;
7.7. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Savivaldybės tarybos
sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leidžia įsakymus, privalomus
Savivaldybės administracijos struktūriniams, struktūriniams teritoriniams padaliniams - seniūnijoms
ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, bei jam priskirtos kompetencijos
klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;
7.8. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo
veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir merui;
7.9. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau
kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą.

