SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, kaimo plėtrą, paramą žemės ūkiui, viešųjų
paslaugų teikimą, viešųjų darbų organizavimą, gyventojų socialines garantijas;
- turėti technologijos mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį
ar jam prilygintą išsilavinimą, inžinieriaus arba agronomo profesinę kvalifikaciją;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
- sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos
pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus;
- sugebėti atstovauti Viečiūnų seniūnijai savivaldybės ir kitose institucijose;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti Viečiūnų seniūnijos veiklą;
- gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti išvadas;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti, apibendrinti informaciją;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

- padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės socialinę politiką;
- laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei
savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo
administravimo srityje;
- neviršydamas savo įgaliojimų seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja
savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą;
- atlieka seniūnijos vidaus administravimą.
- teikia siūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl savivaldybės strateginių
plėtros ir veiklos planų projektų; rengia seniūnijos metinį veiklos plano projektą, teikia jį
svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; sueigai priėmus rekomendacinį sprendimą dėl
metinio veiklos plano, teikia jį savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;
supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu metiniu veiklos planu ir aptaria
skirtų asignavimų naudojimą;
- prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia
savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos
klausimais, organizuoja bei kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
- organizuoja seniūnijos darbą, valdydamas pavaldų personalą, siekdamas įgyvendinti
seniūnijos veiklos nuostatuose numatytus uždavinius, kontroliuoja seniūnijos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus; seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis,
rūpinasi jų vykdymu; vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas sutartis;
teikia išvadas apie sutarčių vykdymą;

- rengia Viečiūnų seniūnijos veiklos nuostatus, seniūnijos valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių
programų ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ar
programų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ir projektų koordinavimo grupių veikloje,
įgyvendinant šiuos projektus;
- dalyvauja įgyvendinamų projektų priežiūros komitetų, koordinavimo grupių ar
komisijų veikloje;
- rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui seniūnaitijų sudarymo
projektą;
- padeda organizuoti arba organizuoja seniūnaičių rinkimą seniūnaitijose;
- šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų
susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
- dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos
teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos
valstybės tarnautoją;
- apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir
teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui; konsultuoja seniūnijai priskirtos
teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų ir Savivaldybės
administracijos bei valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
- teikia duomenis Savivaldybės administracijos ateinančių metų biudžeto projektui
parengti;
- padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į
Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
- išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatyme nustatytus dokumentus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį
patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta
kitais dokumentais;
- Notariato įstatymo nustatyta tvarka seniūnijos patalpose, o kai suinteresuotas asmuo
dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo
gyvenamąją vietą, - ne seniūnijos patalpose neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos
teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka
neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams
prilyginamus testamentus;
- organizuoja priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą nustatyta tvarka;
- pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus; nagrinėja
administracinių teisės pažeidimų bylas;
- pagal kompetenciją organizuoja vaikų teisių apsaugos prevenciją ir darbą su
probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai ar apribotos tėvų teisės į vaikus;
- kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse
nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų
paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus;
Savivaldybės administracijai bei kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems
subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
- organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų,
kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą,
viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
- teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų bei darbuotojų ir savivaldybės
įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, 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;
- nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešosiose vietose;
- organizuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos
neturinčių asmenų apskaitos tvarkymą;
- prireikus organizuoja atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių
įvertinimą ir teikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos seniūnijai
priskirtoje teritorijoje gyvenančioms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;
- nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
- organizuoja duomenų, reikalingų amžiaus vaikų apskaitai, rinkimą ir teikia juos
savivaldybės administracijos direktoriui;
- dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos
aptarnaujamoje teritorijoje;
- nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų,
kitus visuotinius surašymus;
- organizuoja namų ūkio knygų tvarkymą vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;
- organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų
pranešimų apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą
registravimą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui;
- teikia pasiūlymus dėl leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, išduoto
medžioklės plotų naudotojui, galiojimo sustabdymo;
- organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
- dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;
- bendradarbiauja su seniūnijoje veikiančio Druskininkų kultūros centro padalinio
darbuotojais jiems rengiant šventes, minėjimus, kitus kultūros renginius;
- dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
- išduoda leidimus laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse;
- organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
- organizuoja prašymų registruoti ir atnaujinti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio
ir kaimo verslo registre bei tiesioginių išmokų paraiškų formų tiesioginėms išmokoms už
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
organizuoja konsultacijų teikimą žemės ūkio subjektams,
- konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti paramą iš valstybės, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų ir kitais žemės ūkio klausimais;
- teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų funkcijų
srityje;
- organizuoja priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų nustatyta tvarka teikimą;
- analizuoja kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio valstybių patirtį, sprendžiant
seniūnijų problemas;
- nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatyme nustatytos kompetencijos klausimais;
- renka, neviršydamas įgaliojimų, statistinius duomenis;
- organizuoja Viečiūnų seniūnijos dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;

- ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai,
aptaria su seniūnaičiais ir vietos gyventojais seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo
rezultatus; teikia seniūnijos veiklos ataskaitą savivaldybės administracijos direktoriui;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas su seniūnijos veikla susijusias funkcijas.

