
II. REIKALAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI 

 

5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės 

aktais, susijusiais su Viešųjų įstaigų bei kitų ūkio subjektų veikla, strateginiu planavimu, smulkųjį ir 

vidutinį verslą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, 

Kaišiadorių rajono savivaldybės strategija, teritorijų bendraisiais planais.  

6. Turėti ekonomikos, vadybos, tarptautinio verslo, verslo administravimo ar verslo organizavimo 

srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 

7. Mokėti dirbti kompiuteriu, MS Office programomis, interneto naršyklėmis, mokėti kurti 

elektroninius žemėlapius, redaguoti paveikslėlius, kurti reklaminius skydelius socialiniams tinklams, 

išmanyti raštvedybą. 

8. Gebėti greitai surasti informaciją internete. 

9. Puikiai mokėti rašytinę ir žodinę lietuvių kalbą. 

10. Mokėti rašytinę ir žodinę anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu.  

11. Mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją. 

12. Būti diplomatiškam, turėti bendravimo, viešojo kalbėjimo įgūdžius. 

13. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.  

 

III. PAGRINDINĖS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO FUNKCIJOS 

 

14. Ieškoti ir pritraukti į Kaišiadorių rajono savivaldybę Lietuvos ir užsienio investuotojus. 

15. Didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės investicinį patrauklumą. 

16. Konsultuoti potencialius ir esamus investuotojus Kaišiadorių rajone, organizuoti jiems reikalingus 

susitikimus su atitinkamų sričių specialistais, padėti surasti reikiamą informaciją nepažeidžiant 

asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių.   

17. Teikti informaciją apie Kaišiadorių rajono investicinę aplinką, jos privalumus, sklypus, pastatus, 

patalpas verslui, paramą potencialiems investuotojams. 

18. Organizuoti Kaišiadorių rajono investicinį patrauklumą pristatančius renginius bei kitas priemones 

lietuvių ir anglų kalbomis.  

19. Kaišiadorių rajono investicinį potencialą, verslo aplinką pristatyti Lietuvos bei užsienio parodose, 

forumuose, kontaktų mugėse bei kituose renginiuose. 

20. Kurti bei nuolat atnaujinti Kaišiadorių rajono verslo žemėlapius, verslo duomenų bazę, patalpų bei 

sklypų informacinę bazę.  

21. Kurti bei organizuoti Kaišiadorių rajono investicinę aplinką pristatančių leidinių bei elektroninių 

leidinių leidybą, ruošti ir skelbti elektronines bei kitas publikacijas apie Kaišiadorių rajono 

investicinę aplinką. 

22. Rinkti ir analizuoti duomenis apie laisvus žemės sklypus, pastatus, patalpas verslui Kaišiadorių 

rajone, jų nuomos, pirkimo sąlygas, rinkti ir laiku atnaujinti potencialiems užsienio ir Lietuvos 

investuotojams aktualią informaciją. 

23. Kūrybiškai ir kokybiškai viešinti Kaišiadorių rajono investicinę aplinką, organizuoti jos rinkodarą. 

24. Kaišiadorių rajono verslininkams pagal poreikį padėti surasti verslo partnerius Lietuvoje bei 

užsienyje.  

25. Siūlyti ir teikti Kaišiadorių rajono verslo įmones, verslininkus įvairioms nominacijoms ir 

konkursams, užpildant reikiamus dokumentus.  

26. Rengti paraiškas, technines specifikacijas, sutarčių projektus su investuotojų pritraukimu susijusiems 

Centro pirkimams organizuoti. 

27. Saugoti centro klientų paslaptis. 

28. Klientų pateiktą informaciją laikyti konfidencialia, išskyrus atvejus, kai klientai išreiškia sutikimą 

paviešinti informaciją ir kai tai reikalinga konsultacinei pagalbai klientui suteikti ar verslo 

partneriams surasti. 

29. Rengti projektus, verslo planus, paraiškas verslo įmonėms, verslininkams įvairių fondų paramai 

gauti. 

30. Rengti investicijų pritraukimo srities projektus Centrui, kurie padėtų plėtoti Centro veiklą. 



31. Analizuoti Kaišiadorių rajono teritorijų bendruosius planus bei pateikti konkrečią informaciją 

potencialiems investuotojams apie galimybes verslo plėtrai rajone.  

32. Sekti teisės aktų, reglamentuojančių verslą, investicijas, pasikeitimus ir atsižvelgti į juos atliekant 

funkcijas.   

33. Centro klientams teikti kokybiškas paslaugas sutartu terminu.  

34. Analizuoti klientų pasiūlymus, pareiškimus, susijusius su Centro veikla, ir teikti pasiūlymus Centro 

direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo. 

35. Pavaduoti Centro direktorių jam nesant. 

36. Atlikti kitus Centro direktoriaus pavestus darbus. 

37. Inicijuoti ir įgyvendinti kitas veiklas, gerinančias Kaišiadorių rajono investicinę aplinką. 

 

 


