SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį
administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinės įstaigos
veiklą, valstybės ir savivaldybės turto naudojimą, dokumentų valdymą;
 turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ekonomisto profesinę kvalifikaciją;
 mokėti sisteminiu požiūriu vertinti informaciją, teikti išvadas ir priimti sprendimus,
efektyviai planuoti įstaigos darbą, organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės
administracijos struktūrinių bei struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų
(Savivaldybės administracijos filialų) ir į struktūrinius padalinius neįeinančių
valstybės tarnautojų veiklą;
 sugebėti reaguoti į valstybės institucijų ir savivaldybės tarybos suformuotos politikos
pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus;
 sugebėti įtraukti personalą į sprendimų priėmimą ir valdymą;
 mokėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, plačiai ir nuodugniai taikyti vadybos
įgūdžius, ginti įstaigos interesus;
 sugebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, operatyviai rasti jų sprendimo
būdus;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
 sugebėti atstovauti įstaigai – Savivaldybės administracijai;
 mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer
programomis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 padeda įgyvendinti Druskininkų savivaldybės tarybos formuojamą politiką;
 įstaigos veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
 padeda įgyvendinti Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintą Druskininkų
savivaldybės plėtros strateginį planą bei kitus strateginius veiklos planus;
 įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės institucijų bei Druskininkų
savivaldybės tarybos sprendimus vietos savivaldos ir viešojo administravimo srityse;
 Druskininkų savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės
institucijų sprendimų įgyvendinimą;
 įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų;

 koordinuoja Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių, kurios
nustatytos savivaldybės tarybos sprendimu, vykdymą;
 padeda atlikti Druskininkų savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo,
savivaldybės tarybos narių, mero patarėjų, Druskininkų savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą;
 vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose
nustatytas savivaldybės administracijos direktoriaus ir vykdomosios institucijos
funkcijas pagal savivaldybės tarybos sprendimu suteiktus įgaliojimus;
 padeda organizuoti Druskininkų savivaldybės administracijos, kurią sudaro
struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir
Savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (Savivaldybės administracijos
struktūriniai teritoriniai padaliniai), darbą;
 padeda koordinuoti ir kontroliuoti savivaldybės biudžeto projekto rengimą;
 padeda organizuoti savivaldybės biudžeto vykdymą;
 padeda administruoti savivaldybės turtą ir valstybės patikėjimo teise valdomą turtą;
 padeda administruoti per Savivaldybės administraciją viešųjų paslaugų teikimą;
 padeda kontroliuoti Savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 padeda savivaldybės administracijos direktoriui teikti savivaldybės merui savivaldybės
taryboje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais;
 padeda organizuoti savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų mokymą bei
kvalifikacijos kėlimą;
 dalyvauja savivaldybės institucijų sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje ar
vadovauja joms;
 analizuoja užsienio valstybių ir šalies savivaldybių patirtį viešojo administravimo
srityje;
 vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.

