PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės mero
2015 m. birželio 19 d. potvarkiu Nr. M-32
(su pakeitimu, padarytu
2015 m. vasario 3 d. potvarkius Nr. M-6)
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
6. Mero padėjėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų
studijų srities išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius vietos
savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą ir skelbimą;
6.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti dalykinius raštus ir
teisės aktų projektus pagal dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijų nuostatas;
6.5. gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis;
6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis „Microsoft Office“ programomis, naudotis ryšių, kita
telekomunikacijų ir dauginimo technika;
6.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) B1 lygiu.
V. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
7. Mero padėjėjas vykdo šias funkcijas:
7.1. padeda savivaldybės merui:
7.1.1. planuoti ir organizuoti savivaldybės tarybos veiklą pagal Lietuvos Respublikos
įstatymų ir savivaldybės tarybos veiklos reglamento apibrėžtą kompetenciją;
7.1.2. koordinuoti savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą;
7.1.3. skirti į pareigas ir atleisti iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo
įstaigas, vadovus, įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo
santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal savivaldybės administracijos
parengtus dokumentus;
7.1.4. skirti į pareigas ir atleisti iš jų savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra
savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendinti kitas funkcijas, susijusias su šių
juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pagal
savivaldybės administracijos parengtus dokumentus;
7.1.5. pasirengti tinkamai atstovauti savivaldybei Šiaulių regiono plėtros taryboje, Lietuvos
savivaldybių asociacijos taryboje ir prižiūrėti, kad šių tarybų priimti sprendimai būtų įgyvendinami
savivaldybėje;
7.1.6. tobulinti savivaldybės tarybos sprendimų priėmimą, sudaryti tinkamas prielaidas ir
galimybes įtraukti savivaldybės bendruomenės narius į viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymą;
7.1.7. užtikrinti savivaldybės tarybos narių tolygų bendravimą su visais savivaldybės
rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje);
7.1.8. organizuoti rinkėjų priėmimą jiems patogiu laiku, susitikimus su savivaldybės
bendruomene, pasitarimus, delegacijų ir svečių priėmimus;
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7.1.9. kontroliuoti pasirengimą savivaldybės gyventojų apklausai viešųjų savivaldybės
reikalų tvarkymo klausimais ir ją organizuoti;
7.2. rengia ir nustatyta tvarka teikia skelbti savivaldybės interneto svetainėje informaciją,
susijusią su savivaldybės mero darbotvarke, savivaldybės tarybos ir jos komitetų veikla;
7.3. renka ir operatyviai teikia savivaldybės merui jo veiklai reikalingą informaciją iš
savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų, organizacijų;
7.4. organizuoja ir koordinuoja Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje pateiktų savivaldybės
tarybai, savivaldybės merui teikimų ir rašytinių reikalavimų vykdymą pagal Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatytus terminus;
7.5. kontroliuoja savivaldybės mero pavedimų vykdymą;
7.6. rengia teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės mero potvarkius veiklos klausimais;
7.61. derina savivaldybės administracijos parengtus mero potvarkius personalo klausimais;
7.7. rengia merui įstatymais priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės tarybos
sprendimų projektus, raštus ir kitus dokumentus;
7.8. nagrinėja savivaldybės mero pavedimu asmenų prašymus ir tiria asmenų skundus;
7.9. renka, sistemina informaciją ir rengia savivaldybės mero veiklos ataskaitos savivaldybės
tarybai projektą, savivaldybės tarybos veiklos viešos ataskaitos savivaldybės bendruomenei
projektą;
7.10. rengia informaciją savivaldybės tarybai apie savivaldybės tarybos sprendimų
vykdymą;
7.11. organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vadovo kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo procesą;
7.12. organizuoja tarybos narių mokymus;
7.13. konsultuoja tarybos narius privačių interesų deklaravimo klausimais, teikia informaciją
apie deklaravimo tvarką, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimus, rekomendacijas ir
rezoliucijas, rengia mero pavedimu rekomendacijų tarybos nariams projektus dėl Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo;
7.14. tikslina ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai
informaciją apie savivaldybės tarybos narius;
7.15. palaiko ryšius su viešosios informacijos rengėjais, rengia ir teikia jiems informaciją,
atitinkančią oficialią savivaldybės mero poziciją;
7.16. rengia ir siunčia savivaldybės mero sveikinimus svarbių minėjimų, įvykių proga;
7.17. dalyvauja savivaldybės tarybos, komitetų posėdžiuose, tvarko mero rengiamų
pasitarimų, mero kompetencijos klausimais sudarytų darbo grupių dokumentus;
7.18. pasirašo pagal kompetenciją informacinio pobūdžio raštus;
7.19. nesant savivaldybės administracijos direktoriaus paskirto vyriausiojo specialisto,
atsakingo už savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžių aptarnavimą, jų veiklos dokumentų
įforminimą ir tvarkymą, vykdo jo funkcijas.
8. Mero padėjėjas vykdo ir kitus savivaldybės mero nenuolatinio pobūdžio pavedimus,
susijusius su savivaldybės funkcijomis, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.
_____________________

