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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. Mero patarėjo pareigybės paskirtis padėti merui formuoti politines nuostatas ir prioritetus,
vykdyti Vietos savivaldybės įstatyme numatytas savivaldybės mero funkcijas, organizuoti mero
sprendimų bei potvarkių paruošimą bei jų įgyvendinimą, teikti informaciją ir pasiūlymus merui.
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. Vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais
norminiais aktais, Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, savivaldybės vidaus
darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu;
7.2. Padeda savivaldybės merui įgyvendinti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo
įstatymų, savivaldybės tarybos veiklos reglamento reikalavimo nuostatas.
7.3. Teikia informaciją ir pasiūlymus merui.

7.4. Rengia ir kontroliuoja savivaldybės tarybai sprendimų projektus, mero potvarkius
bendrais savivaldos institucijų formavimo klausimais.
7.5. Dalyvauja mero organizuojamuose savivaldybės atsakingų darbuotojų pasitarimuose.
7.6. Palaiko ryšius seniūnijų bendruomenių tarybomis.
7.7. Koordinuoja mero, tarybos narių susitikimus su seniūnijų bendruomenėmis.
7.8. Kontroliuoja mero pavedimų vykdymą.
7.9. Kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai.
7.10. Domisi, kaip Savivaldybės administracija atsako į visuomenės raštu pateiktus
skundus, prašymus ir apie tai informuoja merą.
7.11. Atsako į visuomenės raštu pateikiamus paklausimus.
7.12. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant projektus, susijusius su Savivaldybės teigiamo
įvaizdžio formavimu bei populiarinimu.
7.13. kuruoja, informuoja ir teikia pasiūlymus Savivaldybės merui dėl programų, susijusių
su nevyriausybinių organizacijų, verslo skatinimo bendrijų veikla.
8. Atsako už:
8.1. darbo drausmės pažeidimus ir netinkamą pareigų atlikimą Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka;
8.2. 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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