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, išmanyti valstybės,
regiono, savivaldybės plėtros strategiją, Europos Sąjungos teisės aktus investicijų klausimais;
- turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo
administravimo studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ekonomikos
arba vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį arba humanitarinių mokslų
studijų srities filologijos (anglų kalbos) studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
išsilavinimą, humanitarinių mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį investicinių projektų rengimo srityje;
- mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas ir teikti pasiūlymus;
- 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.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- įgyvendina Savivaldybės investicijų valdymo politiką;
- rengia paraiškas bei projektus tarptautinių bendradarbiavimo programų, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų bei kitų fondų paramai gauti;
- dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, priežiūros komitetų ar projektų
koordinavimo/ administravimo grupių veikloje, įgyvendinant investicinius projektus;
- kaupia duomenų banką apie investicijų rinkos sąlygas ir investicijų objektus;
- renka informacinę bei reklaminę medžiagą apie investicijoms patrauklius Druskininkų
savivaldybės objektus;
- informuoja savivaldybės administracijos padalinių vadovus, įstaigas, organizacijas
apie fondų siūlomus finansuotinus projektus, programas;
- supažindina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis, su reikalavimais projektams parengti ir pateikti;
- 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 išvadas apie sutarčių vykdymą;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad
būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
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