SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacinių
technologijų diegimą;
 turėti technologijos mokslų studijų srities elektronikos inžinerijos studijų krypties aukštąjį
universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; inžinieriaus profesinę kvalifikaciją;
 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 mokėti dirbti kompiuteriu programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook,
Internet Explorer;
 mokėti rusų kalbą B2 lygmeniu, anglų kalbą A2 lygmeniu, išmanyti terminus, susijusius su
informacinėmis technologijomis;
 būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, aktyviam, geranoriškam,
nuoširdžiam, gebėti bendrauti;
 laikytis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių reikalavimų.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 padeda formuoti ir įgyvendinti bendrą Savivaldybės kompiuterizavimo politiką, neprieštaraujančią
Lietuvos Respublikos valstybinei ryšių ir informatikos politikai;
 laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei Savivaldybės institucijų
ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
 vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų,
Savivaldybės administracijos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos vidaus
tvarkos taisyklių ir Dokumentų ir informacijos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
 rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, dalyvauja
rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros komitetų
ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant minėtus projektus;
 vykdo kompiuterizuotos informacinės sistemos administravimą;
 siekia ir kontroliuoja, kad Savivaldybėje būtų naudojama vieninga informacijos kodavimo
sistema, suderinama su tarptautinėmis bei Lietuvos Respublikos informacijos kodavimo sistemomis;
 standartizuoja duomenų mainus tarp informacinių sistemų;
 vykdo valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos
mokesčių informacinės sistemos MASIS administratoriaus funkcijas, atsako už išorinių


















informacijos šaltinių teikiamų duomenų importą ir informacinės sistemos MASIS
administravimą;
planuoja, paskirsto finansinius išteklius, reikalingus informacinei sistemai funkcionuoti ir jai
tobulinti;
nustato prioritetus, naudojant Savivaldybės integruotas duomenų bazes;
rengia informatikos priemonių ir paslaugų plėtojimo, jų tobulinimo programas, organizuoja šių
programų vykdymą;
užmezga ir plėtoja juridinius, technologinius bei finansinius santykius su šalies bei tarptautinėmis
informatikos organizacijomis, atstovauja jose Savivaldybei;
analizuoja informacinės sistemos darbą, nustato prioritetines jos plėtojimo kryptis, skatina pažangių
technologijų diegimą ir naudojimą Savivaldybėje;
užtikrina gerą Valstybinio ryšio bei elektroninio pašto darbą ir jo eksploataciją;
administruoja Savivaldybės interneto svetainę, keičia joje skelbiamą ilgalaikę informaciją
bei koordinuoja visą Interneto svetainės informaciją;
dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui, Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjui apie Lietuvos
Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų
funkcijų srityje;
informuoja Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėją apie kontroliuojamų dokumentų,
savivaldybės administracijos direktoriaus bei savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo pavedimų vykdymo terminus siekdamas, kad pavedimai ir kitos užduotys būtų
įvykdytos laiku;
analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos Respublikos savivaldybių patirtį informacinių
technologijų srityje.
laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, mero pavaduotojo,
savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo, Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
vykdo pagal kompetenciją kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

