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 bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
teisėkūrą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, statybą, prekių, paslaugų ir darbų
pirkimą, paslaugų ir darbų pirkimo konkursų organizavimą, savivaldybės kontroliuojamų įmonių
veiklą, savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;
- turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą,
bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
- mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas ir teikti pasiūlymus;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Office, Internet Explorer programomis, sąmatų
skaičiavimo programa „Sistela“.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės ūkio, infrastruktūros tvarkymo politiką;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą;
- rengia 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 ir išvadas apie sutarčių vykdymą;
- organizuoja statinių, kurių statytojas (užsakovas) yra savivaldybė (jos institucija,
savivaldybės kontroliuojama įmonė, kiti savivaldybės administravimo subjektai), statybos leidimų
gavimą;
- rengia statybvietės perdavimo - pridavimo aktus;
- teikia informaciją apie statomų objektų darbų eigą, rengia kai kurių techninių sąlygų
išdavimo statomiems bei remontuojamiems objektams dokumentus;
- tikrina statybos metu naudojamų produktų bei įrengimų kokybę, reikalauja ją
patvirtinančių dokumentų, informuoja statytoją apie darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės
kokybės reikalavimų;
- kartu su techninę priežiūrą vykdančiu asmeniu dalyvauja ir rengia dokumentus
tikrinant ir priimant paslėptus statybos darbus, išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius
tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
- rengia dokumentus naujai klojamų inžinerinių komunikacijų išpildomosioms
geodezinėms nuotraukoms gauti;
- kartu su rangovu rengia statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentus, dalyvauja
komisijų darbe pripažįstant statinį tinkamu naudoti;
- teikia pasiūlymus lėšų, skirtų statybos ir remonto darbams, paskirstymo, perskirstymo
bei efektyvaus jų panaudojimo klausimais; kontroliuoja taupų lėšų naudojimą;
- rengia medžiagą prekių, paslaugų ir darbų pirkimo konkursams;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų, valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus,
finansuojamus fondų ir programų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų koordinavimo
grupių veikloje, įgyvendinant projektus;
- atstovauja Savivaldybei jos kontroliuojamose įmonėse;

- nagrinėja gyventojų prašymus, įstaigų, įmonių ir organizacijų paraiškas, pasiūlymus ir
skundus savo vykdomų funkcijų srityje;
- dalyvauja svarstant ir rengia Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus metines
ataskaitas;
- dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
- pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus savo vykdomų
funkcijų srityje;
- kontroliuoja savivaldybės teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
________________________

