
     

 

 
     

  

FUNKCIJOS 
 

     

 

7. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas. 

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais. 

9. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, 

savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams. 
 

     

 

10. Pavaduoja savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka savivaldybės 

administracijos direktorių jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų 

dėl kitų priežasčių. 

11. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, 

savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės mero potvarkių rengimą ir kontroliuoja jų 

įgyvendinimą. 

12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, priima interesantus, nagrinėja įstaigų, 

organizacijų, asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia informaciją savo kompetencijos 

klausimais. 

13. Vykdo kitas kituose teisės aktuose numatytas arba savivaldybės tarybos perduotas 

savivaldybės administracijos direktoriui funkcijas, išskyrus funkcijas, kurias teisės aktų 

nustatyta tvarka gali vykdyti tik savivaldybės administracijos direktorius. 

14. Savivaldybės merui pavedus, atstovauja rajono savivaldybei, administracijos direktoriui 

pavedus, atstovauja savivaldybės administracijai valstybės ar savivaldybės įstaigose ir 

institucijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis. 

15. Koordinuoja ir kontroliuoja, kaip savivaldybėje įgyvendinama valstybės sveikatos politika, 

derinant įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, ir kaip vykdoma įmonių, įstaigų ir organizacijų, 

esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinė priežiūra. 

16. Padeda savivaldybės administracijos direktoriui, užtikrinant savivaldybės administracijos 

ūkinės ir finansinės veiklos vidaus kontrolę, laikytis strateginių planų, procedūrų, darbo 

reglamentų, sutarčių. 

17. Kontroliuoja programų, finansuojamų iš  specialiųjų programų, rengimą ir vykdymą. 

18. Kuruoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų savivaldybės 

administracijos padalinių veiklą, analizuoja informaciją, gaunamą iš savivaldybės 

administracijos padalinių,  teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui. 

19. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, 

savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės mero potvarkių rengimą ir kontroliuoja jų 

įgyvendinimą. 
 

     

 

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. 
 

     

   

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro 

kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija).  
  

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:0 

22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“. 
  

     

 


