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PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Mero patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 15.
II. TIKSLAS
4. Atlikti mero pavedimus, susijusius su oficialios informacijos teikimu visuomenės
informavimo priemonėmis ir siekiu, kad visuomenės informavimo priemonės apie Savivaldybės
darbą informuotų operatyviai, išsamiai ir objektyviai, siekiant formuoti teigiamą požiūrį į
Savivaldybės veiklą. Koordinuoti viešuosius ir užsienio ryšius ir laiku teikti informaciją
savivaldybės bendruomenei. Užtikrinti mero veiklos viešumą, kurti mero institucijos patrauklų
įvaizdį.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Mero patarėjas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – vietos savivaldoje.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Mero patarėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės veiklą, gerai
žinoti savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.
6.2. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir taikyti darbinėje
veikloje.
6.3. Savarankiškai prognozuoti, planuoti ir organizuoti savo ir mero veiklą.
6.4. Labai gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti
bendrauti su kolegomis, interesantais, žiniasklaidos atstovais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Padeda savivaldybės merui įgyvendinti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo
įstatymų, savivaldybės tarybos veiklos reglamento reikalavimo nuostatas.
7.2. Rengia savivaldybės tarybai sprendimų projektus bendrais savivaldos institucijų
formavimo klausimais.
7.3. Dalyvauja mero organizuojamuose savivaldybės atsakingų darbuotojų pasitarimuose.
7.4. Kontroliuoja mero pavedimų vykdymą.
7.5. Atsako į visuomenės raštu pateikiamus paklausimus.

7.6. Ruošia merui pasisakymus, įvairias padėkas, sveikinimus svarbių paminėjimų ir
įvykių proga.
7.7. Sudaro ir skelbia mero savaitės darbo planą ir padeda jį įgyvendinti.
7.8. Organizuoja svečių, užsienio delegacijų priėmimą.
7.9. Rūpinasi mero institucijos reprezentacija.
7.10. Organizuoja mero fondo lėšų panaudojimą.
7.11. Palaiko ryšius su LSA, Europos Regionų Komitetu.
7.12. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant projektus, susijusius su Savivaldybės teigiamo
įvaizdžio formavimu bei populiarinimu.
7.13. Organizuoja mero institucijos darbo viešumą, skaidrumą ir įvaizdžio formavimą.
7.14. Organizuoja mero metinės ataskaitos ruošimą, ją redaguoja.
7.15. Tiria ir analizuoja panaudotų įvaizdžio, veiklos skaidrumo pateikimo priemonių
efektyvumą.
7.16. Analizuoja ir sistemina straipsnius bei kitą informaciją apie savivaldybės tarybą, mero
instituciją.
7.17. Teikia ir skelbia oficialią mero institucijos informaciją.
8. Atsako už:
8.1. operatyvų reagavimą į žiniasklaidos priemonėse skelbtą kritinę ar kitokio pobūdžio
informaciją apie mero institucijos darbą;
8.2. darbo drausmės pažeidimus ir netinkamą pareigų atlikimą Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
8.3. Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir norminių aktų reikalavimų
laikymąsi, Savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių bei etikos normų vykdymą.
9. Vykdo kitus savivaldybės mero nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su savivaldybės
funkcijomis, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
10. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.
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