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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KELMĖS APYLINKIŲ
SENIŪNIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės administracija toliau – (Savivaldybės administracija) yra biudžetinė
viešojo administravimo įstaiga. Įstaigos kodas -188768730. Įstaigos buveinės adresas Vytauto Didžiojo
g. 58, Kelmė. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.
2. Kelmės apylinkių seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje Kelmės
rajono savivaldybės teritorijos dalyje. Filialo adresas Naudvario k. Kelmės r.
3. Seniūnijos pavadinimą, aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas juridinio asmens
(savivaldybės administracijos) funkcijas sprendimu nustato savivaldybės taryba.
4. Seniūnija turi sąskaitą banke. Seniūnas turi herbinį antspaudą.
5. Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos
veiklos nuostatai.
6. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais, tvirtindama
savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms
įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato seniūnijų veiklos programų sudarymo
tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti
reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų savivaldybės biudžeto asignavimų.
7. Seniūnija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, dministracijos ir šiais nuostatais bei kitais teisės
aktais.
8. Seniūnija, vykdydama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, bendradarbiauja su atitinkamomis
institucijomis, kitomis savivaldybėmis, rajono įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.
9. Seniūnijos struktūrą, darbuotojų grupes, lygius, kategorijas, koeficientus, priedus ir priemokas
nustato ir tvirtina administracijos direktorius.
10. Seniūnijos darbuotojų tarnybos ir darbo teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos
įstatymas, Darbo kodeksas bei kiti teisės aktai.
11. Prireikus savivaldybės taryba seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje steigia viešąsias įstaigas ir
savivaldybės įmones.
12. Iš seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra sudaromos seniūnaitijos.
Seniūnaitijų sudarymo projektą rengia seniūnas ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui. Šį
projektą tvirtina savivaldybės taryba savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.
13. Seniūnija nėra juridinis asmuo.
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II. SENIŪNIJOS IR SENIŪNO FUNKCIJOS
14. Seniūnijos veiklos tikslas - spręsti jos kompetencijai priklausančius klausimus, plėtoti vietos savivaldą
bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
15. Seniūnija atlieka šias funkcijas:
15.1 neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės
institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
15.2 .užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą,
efektyvumą ir rezultatyvumą;užtikrina nenutrūkstamą, veiksmingą ir optimalią finansų kontrolę;
15.3 prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia
savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims)
reikalingumo ir paramos būdų;
15.4 pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis,
kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;
15.5 renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio
amžiaus vaikų apskaitai;
15.6 dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
15.7 dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos
aptarnaujamoje teritorijoje;
15.8 nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus
visuotinius surašymus;
15.9 padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos
Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
15.10 dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
15.11 dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;
15.12 organizuoja viešuosius ir visuomenei naudingus darbus;
15.13 organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų,
želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų
tualetų paslaugų teikimą;
15.14 nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
15.15 organizuoja seniūnijai perduoto turto apsaugą ir tinkamą naudojimą;
15.16 Administracijos direktoriui įgaliojus organizuoja prekių, paslaugų ir darbų pirkimą;
15.17 tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
15.18 tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitą;
15.19 įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;
15.20 savivaldybės tarybos nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
15.21 nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas;
15.22 vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
15.23 Savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali
laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas savivaldybės
administracijos padalinys.
16. Seniūnas:
16.1.
atlieka seniūnijos vidaus administravimą, užtikrina seniūnijai perduotų funkcijų vykdymą,
leidžia įsakymus veiklos klausimais;
16.2.
administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
16.3.
rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje,
supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų
naudojimą;
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16.4.
įformina dokumentus seniūnijos personalo valdymo klausimais (Savivaldybės administracijos
vardu pasirašo darbo sutartis su darbuotojais, dirbančiais viešuosius darbus seniūnijos teritorijoje, pasirašo
viešųjų darbų darbininkų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pateikia juos Apskaitos skyriui;
16.5.
išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatyme nustatytas, taip pat šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį
patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais
dokumentais;
16.6.
registruoja mirtis;
16.7.
įstatymų nustatyta tvarka atlieka notarinius veiksmus;
16.8.
surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal administracijos direktoriaus
suteiktus įgaliojimus;
III. SENIŪNIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
17. Seniūnijos vadovas yra seniūnas, kuris yra seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Jis yra karjeros
valstybės tarnautojas. Seniūną į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos
direktorius, vadovaudamasis Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais. Seniūnas atlieka
personalo valdymo funkcijas seniūnijoje.
18. Seniūnijos darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės
administracijos direktorius.
19. Seniūnijos darbuotojų funkcijas, atsakomybę reglamentuoja patvirtinti pareigybių aprašymai.
20. Seniūno įsakymai privalomi vykdyti seniūnijos darbuotojams.
IV. SENIŪNIJOS DARBUOTOJŲ TEISĖS
21. Seniūnijos darbuotojai turi teisę:
21.1. pagal kompetenciją gauti informaciją iš įmonių, įstaigų, organizacijų, visuomeninių
organizacijų ir kitų administracijos struktūrinių padalinių;
21.2. mokytis, kelti kvalifikaciją iš savivaldybės biudžeto , fondų bei kitų lėšų;
21.3. gauti įstatymų ir kitais teisės aktais nustatytą darbo užmokestį;
21.4. gauti įstatymų nustatyta tvarka atostogas, kitais teisės aktais nustatytas socialines ir kitas
garantijas;
21.5. būti skatinami už nepriekaištingą pareigų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
21.6. į saugias ir nekenksmingas sveikatai darbo sąlygas;
21.7. naudotis transportu tarnybinėms užduotims atlikti ;
21.8. pagal kompetenciją atstovauti teismuose ir kitose institucijose.
IV. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
22. Seniūnas yra atskaitingas administracijos direktoriui, seniūnijos darbuotojai atskaitingi seniūnui.
23. Seniūnas ne rečiau kaip kartą per metus rengia ir teikia seniūnijos veiklos ataskaitą senūnaičių
sueigai, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
24. Seniūnijos darbuotojai pagal savo kompetenciją atsako:
24.1. už savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų
ir pavedimų vykdymą;
24.2. tikslingą valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą;
24.3. darbo drausmės laikymąsi;
24.4. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;
24.5. seniūnijos turto tausojimą.
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25. Seniūnijos darbuotojams taikoma Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso ir kitais teisės
aktais nustatyta atsakomybė.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Seniūnijos veikla nutraukiama Savivaldybės tarybos sprendimu. Nutraukus seniūnijos veiklą, jos turtas bei
dokumentai perduodami Savivaldybės administracijai ar kitiems Savivaldybės tarybos sprendime
nurodytiems asmenims.
27. Atleidžiamas iš pareigų seniūnas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą pagal perdavimo ir priėmimo
aktą naujam seniūnui ar kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui. Reikalams,
dokumentams ir turtui perduoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaroma
komisija.
28. Reikalų, dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurį
pasirašo juos perduodantis ir priimantis asmenys (ar komisija
_______________________________________

