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ARIOGALOS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Ariogalos miesto seniūnijos (toliau – seniūnija) seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės
tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Seniūnijos seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga pavaduoti seniūną jam nesant, padėti
seniūnui įgyvendinti seniūnijos veiklos nuostatus, valstybės ir Raseinių rajono savivaldybės (toliau –
rajono Savivaldybė) priimtus teisės aktus atitinkamoje rajono Savivaldybės teritorijos dalyje, tvarkyti
seniūnijos raštvedybą, archyvą.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –
vietos savivaldoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus, teisės aktų
rengimo taisykles;
4.4. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, aktyviam, geranoriškam,
nuoširdžiam, ypatingą dėmesį savo darbe skirti bendravimui su žmonėmis;
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4.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais vietos
savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, informacijos gavimą
bei teikimą, socialinę veiklą ir švietimą, paslaugų teikimą;
4.7. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
4.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. atlieka seniūno funkcijas jo komandiruočių, nedarbingumo, atostogų ir kito teisėto
išvykimo metu;
5.2. rengia, tvarko, apskaito, saugo dokumentus seniūnijos veiklos klausimais, siekiant
užtikrinti kokybišką seniūnijos darbą;
5.3. priima asmenis, atsako į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų
suteikta informacija ir užtikrintas „vieno langelio“ aptarnavimo principas;
5.4. rengia notariniams veiksmams atlikti reikalingą dokumentaciją;
5.5. renka įvairius statistinius duomenis, juos teikia teisės aktų nustatyta tvarka;
5.6. prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia
rajono Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims)
reikalingumo ir paramos būdų;
5.7. renka ir rajono Savivaldybės administracijai teikia duomenis, reikalingus mokyklinio
amžiaus vaikų apskaitai;
5.8. priima prašymus iš piliečių, turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą,
rengia dokumentus ir teikia juos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui;
5.9. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
5.10. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir
būstų, kitus visuotinius surašymus;
5.11. rengia leidimus laidoti;
5.12. rengia leidimus prekiauti viešose vietose ir suveda juos į Licencijų informacinę
sistemą;
5.13. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima nutarimus savo veiklos
klausimais, kuriais turi rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus;
5.14. konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją
apie rajono Savivaldybės institucijų, rajono Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą
rajono Savivaldybės teritorijoje;
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5.15. tikslina gyventojų deklaravimo duomenis Gyventojų registre, kas mėnesį pateikia
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui ataskaitas apie gyventojų deklaravimo duomenų pasikeitimus;
5.16. priima gyventojų prašymus dėl vietinės rinkliavos lengvatų suteikimo ir kas mėnesį
pateikia ataskaitas Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriui, priima gyventojų prašymus dėl duomenų
koregavimo Vietinės rinkliavos mokėtojų registre ir pateikia minėtam skyriui su pasiūlymais;
5.17. rengia dokumentus seniūnijos gyventojams gyvenamosios vietos deklaravimo
funkcijai atlikti bei tvarko teisės aktais priskirtus registrus;
5.18. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus seniūnijoje;
5.19. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą, esant
reikalui vyksta į organizuojamą vietą tarnybiniu transportu;
5.20. dalyvauja organizuojant Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus,
rinkimus į Europos Parlamentą, rajono Savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus;
5.21. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos
direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos klausimais;
5.22. atlikdamas seniūno funkcijas jo komandiruočių, nedarbingumo, atostogų ir
teikdamas viešąsias paslaugas vietos gyventojams, kurias yra būtina atlikti vietos gyventojo
gyvenamuoju adresu, seniūno pavaduotojas vyksta į vietą tarnybiniu transportu.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.
______________
Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

