REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities
ekonomikos krypties išsilavinimą;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybių
turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo, strateginio planavimo procesus, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų bei tarptautinių programų paramą;
- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
- sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo
taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu “Microsoft Office” programiniu paketu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
- padėti / dalyvauti rengiant 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;
- padėti koordinuoti ir organizuoti negyvenamųjų patalpų nuomos konkursus bei
aukcionus, valstybės turto perėmimą Savivaldybės nuosavybėn, įgyvendinant Lietuvos Respublikos
įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus;
- padėti / dalyvauti kaupiant ir sisteminant informaciją apie Savivaldybės turtą,
analizuoti, ar efektyviai naudojamas valstybės turtas, Savivaldybės valdomas patikėjimo teise, bei
Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas; teikti pasiūlymus turto valdymo ir naudojimo
klausimais;
- dalyvauti tvarkant Savivaldybės privatizavimo objektų sąrašus, privatizavimo
programų projektų rengimą ir savalaikį pateikimą Savivaldybės turto privatizavimo komisijai,
Savivaldybės tarybai, savalaikį išsiuntimą valstybės įmonei Valstybės turto fondui;
- padėti koordinuoti savivaldybės turto nuomos, panaudos, pirkimo - pardavimo
sutarčių projektų rengimą, padėti kontroliuoti, kaip vykdomos sutartyse numatytos sąlygos, teikti
informaciją skyriaus vedėjui ir / ar savivaldybės administracijos direktoriui apie sutarčių vykdymą;
- rengti dokumentus dėl nekilnojamųjų daiktų ir daiktinių teisių į juos, teisių
suvaržymų ir juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir jų išregistravimo;
- padėti kontroliuoti, kaip vykdomos privatizavimo sutartyse numatytos privatizavimo
sąlygos, teikti informaciją skyriaus vedėjui ir / ar savivaldybės administracijos direktoriui apie
privatizavimo sąlygų bei privatizavimo programų vykdymą;
- dalyvauti galimybių studijų, investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų, tarptautinių programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių
finansinės paramos lėšomis, rengime, įvertinti rengiamų dokumentų teisėtumą, pagrįstumą ir
efektyvumą;
- dalyvauti pagal kompetenciją rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramai gauti, padėti įgyvendinti Savivaldybės investicijų projektus;
- padėti / dalyvauti rengiant pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės
administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus, teikti ataskaitas apie sutarčių vykdymą;
- dalyvauti nagrinėjant juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus, pagal
kompetenciją rengti raštų Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, departamentams,

valstybės įstaigoms projektus, atsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims, nevyriausybinėms
organizacijoms;
- palaikyti ryšius ir bendrauti su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovais ir
specialistais, konsultuotis turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais su Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, ministerijų, departamentų, valstybės įmonių atsakingais darbuotojais,
Savivaldybės valstybės tarnautojais;
- aptarnauti pagal kompetenciją į Investicijų ir turto valdymo skyrių besikreipiančius
asmenis, suteikti jiems informaciją;
- Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavedimu teikti 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 nagrinėti prašymus,
paklausimus, skundus.
__________________

