PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m.
kovo 12 d. įsakymu Nr. AP - 92

ROZALIMO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Rozalimo seniūnijos seniūnas yra karjeros
valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS
4. Organizuoti seniūnijos darbą, gyventojų priėmimą, jų pageidavimų ir skundų
nagrinėjimą, administruoti seniūnijai skirtus asignavimus.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – užtikrina
seniūnijos veiklą, tvarko seniūnijos vidaus reikalus, vadovauja seniūnijos ūkinės, ekonominės bei
kultūrinės veiklos sferoms, administruoja seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą.
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 išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos
teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
civilinę, darbo ir administracinę teisę, raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
6.4. dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, sugebėti telkti darbuotojus darniam seniūnijos
darbui.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;

7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
7.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir
veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo
ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje;
7.4. supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir
aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus;
7.5. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.6. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
7.7.. registruoja mirtis;
7.8. išduoda leidimus laidoti;
7.9. notarinio įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojams notarinius veiksmus;
7.10. civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos
gyventojų oficialiesiems testamentams prilygintus testamentus;
7.11. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja
administracinių teisės pažeidimų bylas;
7.12. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų
reikalavimų dėl jų teikimo;
7.13. nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal
kompetenciją priima sprendimus;
7.14. savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems
subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.15. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.16. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos
seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo;
7.17. savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio
susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto,
paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.18. organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;
7.19. organizuoja valstybinių švenčių minėjimus, kitus renginius, padedančius telkti seniūnijos
gyventojus, ugdyti jų pilietiškumą;
7.20. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia
savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais,
organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.21. šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus
su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
7.22. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos
teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos
valstybės tarnautoją;
7.23. dalyvauja sudaromų komisijų darbe;
7.24. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos
savivaldybės administracijos direktoriui;
7.25. konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie
savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės
teritorijoje;
7.26. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir
savivaldybės administracijos direktoriui;
7.27. leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais;
7.28. kontroliuoja seniūnijos teritorijoje higienos ir gamtos apsaugos reikalavimų laikymąsi ir
rūpinasi teritorijos sanitarija, gyvenviečių tvarkymu;

7.29. kartu su rajono savivaldybės administracija seniūnijos teritorijoje organizuoja civilinę saugą;
7.30. atlieka seniūnijos nuostatuose numatytas personalo valdymo funkcijas;
7.31. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus;
7.32. seniūnas atsako už šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų vykdymą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos
direktoriui.

SUSIPAŽINAU: ___________________
(Parašas)
_____________________
(Vardas, pavardė)
______________________
(Data)
_______________________

