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PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS  

MERO PATARĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

 

     

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus merui. 
 

     

 

II SKYRIUS 
VEIKLOS SRITIS0 

3. Kitos specialiosios veiklos sritys. 
  

     

 

III SKYRIUS 
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0 

4. Vietos savivalda. 
  

     

  

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 
 

     

 

5. Rengia savivaldybės tarybai sprendimų projektus bendrais savivaldos institucijų 

formavimo klausimais. 

6. Dalyvauja mero organizuojamuose savivaldybės atsakingų darbuotojų pasitarimuose. 

7. Kontroliuoja mero pavedimų vykdymą. 

8. Atsako į visuomenės raštu pateikiamus paklausimus. 

9. Ruošia merui pasisakymus, įvairias padėkas, sveikinimus svarbių paminėjimų ir įvykių 

proga. 

10. Sudaro ir skelbia mero savaitės darbo planą ir padeda jį įgyvendinti. 

11. Organizuoja svečių, užsienio delegacijų priėmimą, rūpinasi mero institucijos 

reprezentacija. 

12. Organizuoja mero fondo lėšų panaudojimą. 

13. Palaiko ryšius su LSA, Europos Regionų Komitetu. 

14. Inicijuoja ir dalyvauja rengiant projektus, susijusius su Savivaldybės teigiamo įvaizdžio 

formavimu bei populiarinimu. 

15. Organizuoja mero institucijos darbo viešumą, skaidrumą ir įvaizdžio formavimą. 

16. Organizuoja mero metinės ataskaitos ruošimą, ją redaguoja. 

17. Analizuoja ir sistemina straipsnius bei kitą informaciją apie savivaldybės tarybą, mero 

instituciją. 

18. Teikia ir skelbia oficialią mero institucijos informaciją. 
 

     



 

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

     

   

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

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

kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

20.2. studijų kryptis – pedagogika (arba); 

20.3. studijų kryptis – edukologija (arba); 

arba: 
 

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

kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

20.5. darbo patirtis – vietos savivaldos politikos srities patirtis; 

20.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  
   

     

   

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0 

21.1. vertės visuomenei kūrimas – 3; 

21.2. organizuotumas – 3; 

21.3. patikimumas ir atsakingumas – 3; 

21.4. analizė ir pagrindimas – 3; 

21.5. komunikacija – 4. 
 

22. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0 

22.1. informacijos valdymas – 3. 
 

23. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0 

23.1. viešųjų ryšių išmanymas – 3. 
  

     

 


