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, turto
valdymą, naudojimą bei disponavimą juo;
 turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo
studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ekonomisto arba
vadybininko profesinę kvalifikaciją;
 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo valstybės tarnyboje patirtį;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti išvadas;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
Explorer programomis;
 sugebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
 sugebėti atstovauti Investicijų ir turto valdymo skyriui Savivaldybės ir kitose institucijose;
 būti pareigingam, darbščiam, geranoriškam, iniciatyviam, 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 Savivaldybės politiką kompetencijos srityje;
 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,Investicijų ir turto valdymo skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 padeda įgyvendinti savivaldybės plėtros strateginį planą;
 rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų,
savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų
dokumentų projektus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo klausimais;
 rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
 kaupia ir sistemina informaciją apie Savivaldybės turtą, analizuoja, ar efektyviai naudojamas
valstybės turtas, Savivaldybės valdomas patikėjimo teise, bei Savivaldybei nuosavybės teise
priklausantis turtas; teikia pasiūlymus turto valdymo ir naudojimo klausimais;
 koordinuoja ir dalyvauja organizuojant negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus bei
aukcionus, valstybės turto perėmimą Savivaldybės nuosavybėn, įgyvendinant Lietuvos
Respublikos įstatymus ir Vyriausybės nutarimus;
 dalyvauja pagal kompetenciją rengiant paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti,
įgyvendina Savivaldybės investicijų projektus;

 organizuoja (tvarko) Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašų, privatizavimo programų
projektų rengimą ir savalaikį pateikimą Savivaldybės turto privatizavimo komisijai,
Savivaldybės tarybai, savalaikį išsiuntimą valstybės įmonei Valstybės turto fondui;
 kontroliuoja, kaip vykdomos privatizavimo sutartyse numatytos privatizavimo sąlygos,
teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie privatizavimo sąlygų bei
privatizavimo programų vykdymą;
 koordinuoja (derina veiksmus, padėtį) ir organizuoja (tvarko) Savivaldybės turto nuomos,
panaudos, pirkimo -pardavimo sutarčių projektų rengimą, kontroliuoja, kaip vykdomos
sutartyse numatytos sąlygos, teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui apie
sutarčių vykdymą; rengia dokumentus dėl nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos,
teisių suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir jų
išregistravimo;
 nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus, pagal kompetenciją rengia raštų
Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, departamentams, valstybės įstaigoms
projektus, atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims, nevyriausybinėms organizacijoms;
 palaiko ryšius ir bendrauja su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovais ir specialistais,
konsultuojasi turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais su Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, ministerijų, departamentų, valstybės įmonių atsakingais
darbuotojais, Savivaldybės valstybės tarnautojais;
 aptarnauja pagal kompetenciją į Investicijų ir turto valdymo skyrių besikreipiančius
asmenis, suteikia jiems informaciją;
 Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimu teikia asmenų prašomą informaciją,
kurią asmenys turi teisę gauti pagal Lietuvos respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybės įstaigų įstatymą, apie Savivaldybės, Investicijų ir turto valdymo
skyriaus veiklą;
 savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo bei Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo nurodymu nagrinėja prašymus,
paklausimus, skundus;
 teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjui apie Lietuvos
Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų
funkcijų srityje;
 dalyvauja Savivaldybės nuolatinių komisijų ir darbo grupių veikloje;
 saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai, bet ne ilgiau, nei to
reikalauja duomenų tvarkymo tikslai;
 sunaikina duomenis apie asmenis, kai duomenys tampa nereikalingi jų tvarkymo tikslams,
išskyrus tuos duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems
asmenims ar valstybiniams archyvams;
 vykdo Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo funkcijas Savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo klausimais skyriaus vedėjo atostogų, tarnybinių
komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
 domisi Lietuvos ir užsienio savivaldybių patirtimi, sprendžiant turto valdymo, naudojimo
bei privatizavimo problemas;
 laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, mero pavaduotojo,
savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo, Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus
tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

 vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su valstybės turto,
Savivaldybės valdomo patikėjimo teise, naudojimu bei Savivaldybei nuosavybės teise
priklausančio turto naudojimu.

