
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 
TARNAUTOJUI 

 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities 

išsilavinimą; 
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamų projektų įgyvendinimo srityje; 
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, 

viešąjį administravimą, Europos Sąjungos ir kitų fondų paramą, investicinių projektų rengimą, 
dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms 
vykdyti; 

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu; 
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją; 
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą. 

 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 
7.1. rengia Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos vardu teikiamų investicinių 

projektų paraiškas, skirtas Europos Sąjungos ar kitų fondų ir programų paramai gauti; 
7.2. rengia dokumentus, reikalingus Kaišiadorių rajono savivaldybei dalyvaujant 

projektuose partnerio teisėmis; 
7.3. koordinuoja ir organizuoja Nemuno aukštupio baseino ir kitų vandentvarkos projektų 

(toliau – Projektai) bei jam priskirtų Kaišiadorių rajono savivaldybės projektų, finansuojamų 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinimą; 

7.4. Administruodamas Nemuno aukštupio ir kitus vandentvarkos projektus: 
7.4.1. organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA), projektus finansuojančių, 
kontroliuojančių institucijų, įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo, priežiūros 
inžinierių ir rangovų bendradarbiavimą Projektų įgyvendinimo laikotarpiu; 

7.4.2. rengia darbų planus ir kitus Projektų dokumentus bei prižiūri Projektų įgyvendinimo 
eigą; 

7.4.3. rengia ir teikia APVA ir kitoms institucijoms bei įstaigoms Projektų įgyvendinimo 
ataskaitas, atsižvelgdamas į finansavimo bei administravimo sutartyse nustatytus laiko grafikus ir 
reikalavimus; 

7.4.4. organizuoja ir dalyvauja Priežiūros komiteto pasitarimuose su APVA bei kitomis 
įstaigomis, priežiūros inžinieriais (techniniais prižiūrėtojais) ir rangovais, teikia siūlymus Priežiūros 
komitetui dėl Projektų įgyvendinimo; 

7.4.5. informuoja Nemuno aukštupio baseino plano įgyvendinimo priežiūros komitetą 
(toliau –Priežiūros komitetas) ir Savivaldybės administracijos direktorių apie visų su Projektų 
įgyvendinimu susijusių finansinių resursų panaudojimą ir reikalingumą; 

7.4.6. pagal kompetenciją rengia skyriaus viešųjų pirkimų 

konkursų dokumentus, technines užduotis bei specifikacijas. Vykdo 
sudarytų pirkimų sutarčių įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę; 

7.4.7. vykdo Projektų įgyvendinimo ir išlaidų priežiūrą, derina ir teikia tvirtinti 
Administracijos direktoriui darbų priėmimo aktus ir kitus dokumentus; 

7.4.8. informuoja Skyriaus vedėją ir Savivaldybės administracijos direktorių apie 
nustatytas Projektų įgyvendinimo neatitikimus; 



7.5. rengia Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Kaišiadorių rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijai priklausančiais 
klausimais ir juos derina Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka; 

7.6. priima asmenis, nagrinėja asmenų prašymus, rengia atsakymus į asmenų paklausimus 
ir prašymus savo kompetencijai priklausančiais klausimais; 

7.7. paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms 
darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai; 

7.8. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos 
direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai; 

7.9. dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse. 
 

 


