BIRSTONO SAVIVALDYBES MERAS
POTVARKIS

onl nn5roNo sAvrvu,nynns rARyBos SEKREToRTATo

NUoSTATU PATvIRTTNTMo

2Ol5 m. balandZio "ld d. Nr. MV- g
Bir5tonas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 20 straipsnio 2 dalies
8 punktu bei atsiZvelgdama

TS

-

i BirStono savivaldybes tarybos 2015 m. balandZio 20 d. sprendimE Nr.

77 ,,Del BirStono savivaldybes tarybos

ir mero sekretoriato

sudarymo

ir

pareigybiq s4raSo

patvirtinimo":
1. P a

t v i r t i n u pridedamus Bir5tono savivaldybes tarybos ir mero sekretoriato

nuostatus.

2.Lai

k aunetekusiu galios Bir5tono savivaldybes mero 2004m. kovo

Nr. MV-4 ,,Del BirStono

savivaldybes tarybos sekretoriato nuostatq, tarybos sekretoriaus ir

sekretoriato vyriausiojo specialisto pareigybiq apraSymq tvirtinimo".
3.

N ustat

Savivaldybds merd

I d. potvarki

a u, kad Sis

potvarkis isigalioja 2015 m. balandLio 23 d.

Nijole Dirgindiene

PATVIRTINTA

BirStono savivaldy ero
2015 m. balandZio

potvarkiuNr. MV-

t

BIRSTONO SAVIVALDYBES TARYBOS IR MERO
SEKRETORIATO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bir5tono savivaldybes tarybos

(toliau

-

ir mero sekretoriato (toliau

- Sekretoriatas) nuostatai

Nuostatai) nustato sekretoriato uZdavinius, funkcijas, teises, darbo organizavim4.
2. Bir$tono savivaldybes tarybos ir mero sekretoriatas steigiamas Savivaldybds mero

(toliau

-

meras) sirilymu Savivaldybes tarybos sprendimu. Sekretoriatas neturi juridinio asmens

teisiq. Sekretoriatas turi antspaud4. Sekretoriato nuostatus tvirtina Savivaldybds meras.
⌒

3. Sekretoriatas
vykdanti

sj

-

Bir$tono savivaldybes tarybos

ir

mero strukttirinis padalinys,

o kompetenc ij ai pri skirtas funkcij as.

4. Sekretoriatas:

4.1. sudaromas i5 politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautdq, karjeros
valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis;

4.2. yrapavaldus ir uZ savo veiklq atskaitingas merui;
4.3.

savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais,
Bir5tono savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir Siais nuostatais.

II. SEKRETORIATO

UZU.A.VINT^q.T

5. Sekretoriato uZdaviniai Yra:

5.1. aptarnauti Savivaldybes tarybos posedZius, Tarybos komitetus, mer4;

5.2. rengli. nagrineti ir teikti

i5vadas del Tarybos sprendimq projektq.

III. SEKRETORIATO FUNKCIJOS

6.

Sekretoriatas atlieka Sias funkcijas:

6.1. Padeda merui planuoti Savivaldybes tarybos veikl4, nustatyti ir sudaryti Tarybos

teikti sprendimq projektus, kontroliuoti jq vykdym4;
6.2. Koordinuoja ir planuoja Tarybos komitetq ir komisijq veikl4, derina Savivaldybes

posedZiq darbotvarkes,

⌒

administracijos skyriq, istaigq, organizaciiq teikiamus Tarybos sprendimq projektus;
6.3 Teikia pasiulymus savivaldybes merui del savivaldybes vie5ojo administravimo
institucijq, istaigq ir imoniq veiklos;

2

6.4. Mero pavedimu analizuoja padeti savivaldybeje ir siiilo Tarybai sprendimq
proj ektus bei rekomendacij as Siais klausimais:

6.4.1. vieSosios tvarkos ir gyventojq rimties;

6.4.2. pirmines asmens ir visuomenes sveikatos prieZitiros, ligoniq, invalidq

bei

seneliq slaugos ir rupybos;

6.4.3. vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq bendrojo lavinimo, ikimokyklinio vaikq ugdymo,
vaikq ir jaunimo papildomo ugdymo;

6.4.4. gyventojq bendrosios kultlros ugdymo, etnokulttros puoselej imo;
6.4.5. migracijos procesq, gyventojq uZimtumo, jq kvalifikacijos kelimo ir
perkvalifikavimo bei vie5qjq darbq organizavimo

;

6.5. Teikia pasillymus merui del:

6.5.1. tarptautiniq sutardiq vykdymo
programose

ir kuravimo rengiant tarptautinius

ir jq

proj ektus

kontroles, dalyvavimo tarptautinese

;

6.5.2. rySiq palaikymo su uZsienio Saliq organizacijomis ir istaigomis, jq atstovais;
6.5.3. BirStono kurorto populiarinimo.

6.6. Organizuoja, teikia medLiag1,

ir protokoluoja

savivaldybes Tarybos, Tarybos

komitetq, komisijq ir Kolegijos posedZius;

6.7. Rengia ir platina visuomends informavimo priemon6ms, gyventojams, [mondms,
institucijos bei
istaigoms ir organizacijoms informacij4 apie Savivaldybes atstovaujamosios
vykdomosios institucijos veikl4, organizuoja Savivaldybds spaudos konferencijas;

6.8. Rlpinasi klaidingos informacijos paneigimu ir platina

Savivaldybes vadovq

parei5kimus;
6.

9. Bendradarbiauj a su nevyriausybinemis organizacij omis

6.10. Nustatytais terminais

;

ir tvarka rengia savivaldybes Tarybos sprendimq, mero

potvarkiq ir kitq dokumentq projektus.
6.11. Mero pavedimu nagrineja fiziniq bei juridiniq asmenq parei5kimus, skundus,
si1lymus, kitus dokumentus, juos apibendrina ir i5vadas pateikia Tarybai;
6.12. Mero pavedimu nagrineja bei atsako

!

gyventojq, imoniq, istaigq praSymus,

parei5kimus, skundus, sifllymus ir kitus dokumentus;
6.13. Kaupia

ir

pateikia Savivaldybes tarybos dokumentus archyvui nustatytais

terminais ir tvarka;
6.14.

Atlieka kitus mero pavedimus, istatymuose

nustatytas funkcijas.

IVoSEKRETORIATO TEISES

ir

jr+ lydimuosiuose

aktuose

a

7. Sekretoriatas turi teisg:

7.1. gauti Sekretoriato darbui reikaling4 informacij4 i5 Savivaldybes administracijos

ハ

strukturiniq padaliniq, imoniq, istaigq ir organizacijq;

7.2. dalyvauti savivaldybes vykdomosios institucijos posedZiuose, kai svarstomi
sekretoriato kompetencijai priskirti klausimai bei pareik5ti pastabas, pasifllymus, paai5kinimus;
7 .3
7

.

gauti funkcij oms atlikti reikaling4 flkini, fi nansini apr[pinim4;

.4. organizuoti posedZius sekretoriato veiklos klausimais;

7.5. naudotis kitomis istatymq ir jq lydimqjq aktq suteiktomis teisemis;
7.6. gattipriemok4 uZ padidint4 darbo krfivipavadavimo metu.
8. Sekretoriato tarnautojai ir darbuotojai naudojasi socialinemis ir kitomis istatymq ir

kitq teises aktq nustatytomis garantijomis.

V. SEKRETORIATO DARBO ORGANIZAVIMAS

g.

Sekretoriatui vadovauja

ir

tZ jo veikl4 atsako

Tarybos

sekretorius, kur! lstatymq nustatyta tvarka skiria ir atleidZia meras.

10. Kitus tarnautojus

ir darbuotojus

istatymq nustatyta tvarka

i

darb4 priima ir

atleidLia meras.

11. Sekretoriato tarnautojus

ir darbuotojus vertina, skiria

nuobaudas

ir paskatinimus

meras istatymq nustatYta tvarka.
12. Sekretoriato darbuotojq pavaldumas, pareigos, teisds, atsakomybe
apibreZiami

jq pareigybiq

apra5ymuose, pareiginiuose nuostatuose

ir kt. yra

ir atskiruose mero potvarkiuose.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
ヘ

20. Sekretoriato finansini, Ukini, materialini, technini aptarnavim4 atlieka, tarnautojq
ir darbuotojq asmens bylas ir su tuo susijusius klausimus tvarkos savivaldybes administracija.
21. Sekretoriatas gali bUti isteigtas, reorganizuotas arba likviduotas Savivaldybes
tarybos sprendimu istatymq nustatyta tvarka.

⌒

