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EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (projektų rengimo ir
valdymo) yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto (projektų rengimo ir
valdymo) (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga dalyvauti projektinėje veikloje,
siekiant pritraukti nacionalinių ir Europos Sąjungos paramos fondų finansavimą Joniškio rajono
strateginiame plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – dokumentų gauti nacionalinių ir
Europos Sąjungos paramos fondų paramą rengimas, projektų įgyvendinimas.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities
arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus,
reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, projektų rengimą ir
valdymą;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos programas ir
fondus, išmanyti paramos teikimo procedūras ir principus, mokėti rengti projektus;
4.4. mokėti įgyvendinti projektus;
4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo techniką ir pagrindinius principus, sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
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V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Vyriausiasis specialistas vykdo projektų rengimo ir valdymo specialiosios veiklos srities
funkcijas:
5.1. rengia paraiškas gauti nacionalinių programų paramą Joniškio rajono savivaldybės
(toliau – savivaldybė) strateginiame plane numatytoms priemonėms įgyvendinti;
5.2. rengia paraiškas gauti ES investicinių programų ir paramos fondų paramą, koordinuoja
jų teikimą (teikia medžiagą dėl viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo, komplektuoja pridedamus
dokumentus, teikia duomenis dėl paraiškos rengimo, rengia paraiškas);
5.3. koordinuoja projektų įgyvendinimą, organizuoja savivaldybės administracijos
dalyvavimą projektuose partnerio teisėmis (viešina, stebi projekto veiklos grafiką,
organizuoja seminarus ir susitikimus, teikia projekto medžiagą pagrindiniam partneriui, rengia
finansinės atskaitomybės dokumentus);
5.4. įgyvendina projektus, atlieka projekto vadovo funkcijas:
5.4.1. sudaro projekto įgyvendinimo grafiką;
5.4.2. rengia viešųjų pirkimų medžiagą;
5.4.3. prižiūri darbų, paslaugų, prekių sutarčių įgyvendinimą;
5.4.4. teikia informaciją įgyvendinančioms institucijoms apie projekto pažangą per duomenų
informacines sistemas;
5.5. planuoja savivaldybės finansinių išteklių poreikį ES, valstybės, savivaldybės biudžetų ir
kitų ES fondų lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti;
5.6. inicijuoja projektus pagal savivaldybės poreikį, ieško finansavimo šaltinių jiems
įgyvendinti;
5.7. dalyvauja įgyvendinant Šiaulių regiono plėtros programas;
5.8. teikia metodinę pagalbą savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams
rengiant paraiškas ir investicinius projektus;
5.9. pristato savivaldybės projektinės veiklos rezultatus rajono, regiono, šalies renginiuose.
6. Vyriausiasis specialistas vykdo šias bendrosios veiklos funkcijas:
6.1. teikia pasiūlymus, išvadas ir rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus savo kompetencijos
klausimais;
6.2. rengia ataskaitas pareigybei priskirtais klausimais;
6.3. dalyvauja pagal kompetenciją komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.4. nagrinėja pagal kompetenciją gyventojų ir institucijų prašymus, skundus, rengia
atsakymus.
7. Vyriausiasis specialistas vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės
administracijos direktoriaus ir Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėjo pavedimus.
VI SKYRIUS
PAVALDUMAS
8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
vedėjui.
______________________

