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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, investavimo
sąlygas, ūkio pertvarkymo ir modernizavimo skatinimą, valstybės ir Savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką, savivaldybių turto privatizavimą, valstybės bei
savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų valdymą ir veiklą;
išmanyti valstybės, regiono, savivaldybės plėtros strategiją, Europos Sąjungos teisės aktus
investicijų klausimais;
turėti socialinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį ar
jam prilygintą išsilavinimą;
turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo patirtį investicijų ar turto valdymo dokumentų rengimo
srityje;
sugebėti reaguoti į valstybės ir Savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas, teikti pasiūlymus, planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;
sugebėti planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;
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 atstovauti Investicijų ir turto valdymo skyriui Savivaldybės ir kitose institucijose.
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Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
įgyvendina Savivaldybės investicijų skatinimo politiką;
įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei Savivaldybės institucijų ir
Savivaldybės administracijos sprendimus investicijų ir turto valdymo 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;
organizuoja Savivaldybės plėtros strateginio plano rengimą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;
organizuoja Investicijų ir turto valdymo skyriaus darbą;
organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei kitomis lėšomis finansuojamų
investicijų projektų, paraiškų ir programų rengimą, įvertina jų pagrįstumą ir efektyvumą;
organizuoja negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus, aukcionus;
organizuoja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą;
organizuoja informacijos apie esamus fondus pateikimą savivaldybės merui, savivaldybės
mero pavaduotojui, savivaldybės administracijos direktoriui, Savivaldybės administracijos
padaliniams, savivaldybės biudžetinėms, viešosioms įstaigoms bei kontroliuojamoms
įmonėms;
rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus, teikia ataskaitas apie sutarčių vykdymą;

 rengia Investicijų ir turto skyriaus veiklos nuostatus ir pagal veiklos sritis – skyriaus
valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareiginius nuostatus;
 koordinuoja bendradarbiavimą su miesto, apskrities, šalies verslininkais;
 užtikrina Savivaldybės finansinio ir materialiojo turto efektyvų panaudojimą ir atlieka jo
panaudojimo analizę;
 analizuoja Lietuvos bei užsienio valstybių savivaldybių patirtį investicijų pritraukimo ir
skatinimo srityje;
 pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, paklausimus, skundus,
teikia informaciją;
 dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo /
administravimo grupių veikloje, įgyvendinant investicinius projektus;
 teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui ekonominės bei socialinės plėtros
perspektyvoms ir prioritetinėms sritims nustatyti;
 teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų
teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų srityje;
 teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl Savivaldybei nuosavybės
teise priklausančio turto valdymo, naudojimo, privatizavimo būdų ir sąlygų;
 tvarko asmens duomenis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka;
 saugo asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;
saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 tausoja ir prižiūri Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja juos tik tarnybos tikslais;
 atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo,
savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai
tikslai;
 vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas kompetencijos srityje.

