
 

 

PATVIRTINTA 

Pasvalio rajono savivaldybės mero 

2015 m. gruodžio 31 d. 

potvarkiu Nr. MV-90 

  

 

 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEKRETORIAUS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sekretorius yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo 

valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 13. 

  

II. PASKIRTIS 

 

 4. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus  (toliau – valstybės tarnautojas) 

pareigybė reikalinga organizuoti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės 

taryba),  Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kolegijos, Tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių 

darbą, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 

(toliau – Sekretoriatas) darbą. 

 

III. VEIKLOS SRITYS 

 

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – vidaus 

administravimas ir dokumentų valdymas. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje; 

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės 

tarnybą, viešąjį administravimą; 

6.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; 

6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, 

išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, turėti gerus darbo 

kompiuteriu įgūdžius;  

6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

6.7. gebėti bendrauti su žmonėmis, dirbti komandoje, operatyviai reaguoti į pokyčius bei 

priimti sprendimus pagal savo kompetenciją. 

  

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

  
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Sekretoriatui 

keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas: 



7.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Sekretoriato darbą, koordinuoja Sekretoriato 

darbuotojų veiklą, paskirsto užduotis, kontroliuoja, kaip jos atliekamos; 

7.2. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių ir kitų 

dokumentų projektus;  

7.3. vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių projektus pagal savo 

kompetenciją;  

7.4. organizuoja  ir koordinuoja veiksmus, kad nepriekaištingai būtų organizuojami 

Savivaldybės tarybos posėdžiai, tinkamai ir laiku būtų  parengti  Savivaldybės tarybos sprendimų 

projektai, priedai, aiškinamieji raštai; 

7.5. sudaro Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus ir pateikia Merui; 

7.6. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų registraciją ir paskelbimą 

Savivaldybės interneto svetainėje Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta  tvarka; 

7.7. suderinęs su Meru, organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymą 

Savivaldybės tarybos  kolegijoje, komitetuose; 

7.8. organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektų ir kitų  tarybos posėdžių rengimo 

dokumentų pateikimą Savivaldybės tarybos nariams Savivaldybės tarybos veiklos reglamente 

nustatytais tvarka ir terminais; 

7.9. rengia ir skelbia Savivaldybės interneto svetainėje bei  vietinėje spaudoje oficialius 

Mero pasirašytus pranešimus apie Savivaldybės tarybos posėdžius; 

7.10. organizuoja  informacijos paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje apie 

Savivaldybės tarybos kolegijos, komitetų, komisijų posėdžių darbotvarkes, vietą ir laiką;  

7.11. informuoja Savivaldybės tarybos, jos kolegijos, komitetų, komisijų narius apie 

posėdžių datą bei laiką Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatytais terminais; 

7.12. prieš Savivaldybės tarybos posėdžius registruoja Savivaldybės tarybos narius, 

kviestuosius asmenis, fiksuoja norinčiųjų pasisakyti ne Tarybos narių pavardes; 

7.13. esant reikalui, parengia ir saugo slapto balsavimo biuletenius; 

7.14. organizuoja  Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos, komitetų, komisijų 

posėdžių protokolų tvarkymą, užtikrina garso, vaizdo įrašų darymą, Savivaldybės tarybos, Mero 

veiklos dokumentų apskaitą, saugojimą, naudojimą; pasirašo Savivaldybės tarybos posėdžių 

protokolus; 

7.15. kontroliuoja priimtų Savivaldybės tarybos sprendimų taisymą pagal posėdžiuose 

priimtus pataisymus ir papildymus bei teikia Merui pasirašyti; 

7.16. organizuoja  Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų registraciją, skelbimą  Teisės 

aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje; Savivaldybės tarybos sprendimų kopijų įteikimą  

vykdytojams ir suinteresuotiems asmenims; 

7.17. sudaro Mero, Mero pavaduotojo kiekvienos darbo dienos svarbiausių darbų, 

pasitarimų grafikus ir skelbia juos Savivaldybės interneto svetainėje;  

7.18. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų statistines ir kitokias analizes bei 

apibendrinimus;  

7.19. pagal Savivaldybės tarybos, kolegijos, komitetų, komisijų posėdžių protokoluose 

esančius įrašus dėl Savivaldybės tarybos narių dalyvavimo posėdžiuose rengia Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintos formos darbo laiko apskaitos žiniaraštį, jį pasirašo ir teikia 

pasirašyti Merui bei ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio trečios dienos pateikia Savivaldybės 

administracijos Apskaitos skyriui; 

7.20. dalyvauja Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose darbo 

grupėse, komisijose; 

7.21. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos kolegijos, Savivaldybės tarybos 

komitetų, komisijų posėdžiuose, pristato Tarybos sprendimų projektus; 

7.22. siekdamas  Savivaldybės tarybai iškeltų strateginių tikslų, teikia Merui pasiūlymus dėl 

Savivaldybės tarybos darbo gerinimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo; 

7.23. Mero pavedimu koordinuoja Savivaldybės tarybos komitetuose, komisijose ir darbo 

grupėse nagrinėjamų klausimų svarstymą; 



7.24. kontroliuoja Savivaldybės tarybos frakcijų, komitetų, komisijų ir darbo grupių 

sprendimų, suformuluotų užduočių įgyvendinimą, kad būtų pasiekti institucijai iškelti strateginiai 

tikslai; perduoda Mero, Mero pavaduotojo pavedimus atsakingiems asmenims ir kontroliuoja jų 

vykdymą; 

7.25. siekdamas užtikrinti Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatytą tvarką, Mero 

pavedimu kontroliuoja Administracijos struktūrinių padalinių, Sekretoriato atsakymų į Tarybos 

narių, frakcijų bei komitetų paklausimus ir pareiškimus rengimą; 

7.26. siekdamas efektyvesnio Savivaldybės tarybos darbo, organizuoja Savivaldybės tarybos 

narių pasitarimus, nagrinėja jų pasiūlymus ir informuoja apie juos Merą, teikia Merui pasiūlymus 

dėl Tarybos posėdžiuose svarstomų sprendimų projektų; 

7.27. siekdamas bendradarbiavimo su kitomis šalies savivaldos institucijomis, organizuoja 

susitikimus su kitų miestų ir rajonų savivaldybių  tarybų nariais; 

7.28. dalyvauja Mero ir Mero pavaduotojo rengiamuose pasitarimuose, teikia informaciją 

bei pasiūlymus pagal savo kompetenciją; 

7.29. Mero pavedimu atstovauja Pasvalio rajono savivaldybei kitose Lietuvos įstaigose, 

įmonėse, organizacijose ir užsienyje; 

7.30. organizuoja oficialius Mero, Mero pavaduoto susitikimus; 

7.31. teikia siūlymus Merui dėl savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir 

įmonių veiklos; 

7.32. užtikrina korespondencijos tvarkymą, Mero pavedimu nagrinėja ir rengia atsakymus į 

asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir siūlymus; 

7.33. padeda organizuoti Savivaldybės tarybos narių ataskaitų rinkėjams pateikimą; 

7.34. organizuoja svečių, delegacijų, atvykstančių pas Merą, jo pavaduotoją priėmimą; 

užtikrina Mero, jo pavaduotojo sveikinimų, padėkų rengimą, asmenų, kuriems suteikti Savivaldybės 

apdovanojimai, duomenų bazės tvarkymą;  

7.35. užtikrina informacijos ir dokumentų, kuriais disponuoja ir/ar kurie yra darbo vietoje 

saugumą; 

7.36. vykdo kitus Mero ir Mero pavaduotojo pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos 

strateginius tikslus. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 
  

8.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Merui. 

 

___________________ 

  

 

Susipažinau 

__________________________         
                          (parašas)                                            
__________________________ 
                   (vardas ir pavardė) 
__________________________ 
                             (data) 
 


