SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą,
valstybės tarnybą, teisėkūrą, asmens duomenų apsaugą, viešųjų paslaugų teikimą, gyventojų
socialines garantijas;
- turėti biomedicinos studijų srities agronomijos studijų krypties ne žemesnį kaip
aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą
specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- 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
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- 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;
- padeda įgyvendinti Savivaldybės plėtros strateginį planą;
- prireikus seniūno pavedimu rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės
mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus seniūnijos veiklos
klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas apie sutarčių vykdymą;
- 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;
- seniūno pavedimu įvertina seniūnijai priskirtoje teritorijoje gyvenančių šeimų
(asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius; renka ir sistemina informaciją apie socialinės paramos
seniūnijai priskirtoje teritorijoje gyvenančioms šeimoms (asmenims) reikalingumą bei paramos
būdus;
- apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir
teikia juos seniūnui; konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems
informaciją apie Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos bei valstybės institucijų
veiklą savivaldybės teritorijoje;
- teikia seniūnui 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;
- rengia 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;
- padeda organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
- dalyvauja organizuojant vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis,
kuriose auga vaikai ar kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;

- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros, gyventojų užimtumo,
informacinės visuomenės plėtros programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
- konsultuoja bendruomenės narius apie galimybę bendruomenės veiklai panaudoti
Europos Sąjungos fondų, tarptautinių programų ir kitų finansinių šaltinių lėšas;
- vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas;
- renka duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai ir teikia juos
seniūnui;
- registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų
pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir
teikia duomenis seniūnui;
- dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
- bendradarbiauja su seniūnijoje veikiančio Druskininkų kultūros centro padalinio
darbuotojais jiems rengiant šventes, minėjimus, kitus kultūros renginius;
- gavęs seniūno įgaliojimus, dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai
svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;
- kontroliuoja, ar nėra administracinių teisės pažeidimų, dėl kurių savivaldybės
administracijos direktorius suteikė įgaliojimus surašyti administracinių teisės pažeidimų
protokolus;
- surašo pagal savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus
administracinių teisės pažeidimų protokolus;
- tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
- vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) žemės ūkio srities funkcijas
seniūnijoje, pildo registre žemės ūkio subjektų prašymus dėl žemės ūkio valdų registravimo ir
atnaujinimo, pildo paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti, Paraiškų priėmimo informacinėje
sistemoje elektroniniu būdu įbraižo žemės ūkio naudmenų ir kitų laukų plotus; teikia konsultacijas
žemės ūkio subjektams;
- rengia leidimus laidoti;
- renka, neviršydamas įgaliojimų, statistinius duomenis ir teikia juos seniūnui;
- nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir
būstų, kitus visuotinius surašymus;
- dalyvauja rengiant Viečiūnų seniūnijos veiklos planus, seniūnijos veiklos ataskaitas;
- seniūno pavedimu nagrinėja prašymus, paklausimus, skundus;
- tvarko Viečiūnų seniūnijos dokumentus ir perduoda į archyvą;
- teikia informaciją Viečiūnų seniūnijos seniūnui apie Lietuvos Respublikos
įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pakeitimus savo vykdomų
funkcijų srityje;
- analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį, sprendžiant
seniūnijų problemas;
- vykdo Viečiūnų seniūnijos seniūno funkcijas jo atostogų, komandiruočių, laikinojo
nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
- laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų pasiekti strateginiai tikslai;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytas su seniūnijos veikla susijusias funkcijas.
________________________

