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KAIIN O RAJONO SAVIVALDYBE S ADMINIS TRACIJO S ZAPYS KIO
SENIfTNIJO S \IEIKLOS NUOSTATAI

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono savivaldybes administracija (toiiau - Administracija) yra biudZetine

istaiga. Administraci.jos adresas Savanorir+ pr. 371, Kaunas. Administracijos juridinio asmens

kodas -188756386.

2. Kauno rajono savivaldybes administracijos Zapy5kio seniunija (toliau - senifinija) yra

Kauno rajono savivaldybes (toliau - Savivaldybes) administracijos filialas, veikiantis tam tikroje

Savivaldybes teritorij os dalyj e.

? se'i'niins aptamaujamos teritorijos ribas ir seni[nijai perduodamas SavivaldybesJ !  U V T U W U J V

administracij os funkcij as savo sprendimu nustato S avivaldybes taryba.

4. Senitrnijos ir senitno funkcijas nustato Vietos savivaldos istatymas ir kiti teises aktai.

5. Seniunija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos vietos savivaldos istatymu ir kitais teisds aktais, regiamentuojandiais savivaldybirl

veikl4, Kauno,rajono-.savivaldybes tarybos, Kauno rajono savivaldybds mero potvarkiais, Kauno

raiono savivaldybes administracijos direktoriaus (toliau - Administracijos direlcorius) isakymais ir

Siais nuostatais.

6. Senitrnij os veikla organizuoj am a pagal seniunij os metini veiklos plan4.

7. Seniflnija pavaldi ir atskaitinga Administracijos direktoriui.

8. Senifrnijos veikla finansuojama i5 Savivaldybes biudZeto. Senifrnijos ir seniuno

funkcijoms iglwendinti reikalingos leSos gali btrti skiriamos ir i5 kiQ finansavimo Saltiniq.

9. Seni[no isak;nnus, ipareigojimus ir pavedimus senilnijq kompetencijos klausimais

privalo r,ykdyti visi gyventojai ir jos teritorijoje esandios imonds, istaigos ir organizacijos.

10. Senirlnija turi savo spaud4, herb4.

1 1. Seniunijos adresas - Sviesos g. 1 8, Kluoni5kiq k., Kauno rajonas'

II. SENICTNIJOS TIKSL AI,TJZDAVINIAI IR FI'I.TKCIJOS

12. Seniunijos tikslas - pletoti vietos savivald4, spgsti jos kompetencijai priklausandius

klausimus priskirtoje teritorijoje bei iglvendinti pavestas vieSojo administravimo funkcijas.

13. Seninnija:
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i I3.1' nevirSydama savo igaliojimq, seni[nijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja
I

- ^ , , : , , ^ 1 J ' Li: siivrvaruyoes institucijq sprendimr4 igyvendinim4 arba pati juos igyvendina;a
13.2. prireikus ivertina Seimq (asmenq) glvenimo s4lygas ir pateikia Savivaldybes

administracijai si[tymus del socialinds paramos toms Seimoms (asmenims) reikalingumo bei
paramos btrdq;

13'3. renka ir Administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amZiaus
valkil apskaitai;

13.4. registruoja Zemds, vandens telkinirl, mi5ko sklypq savininkr4, valdytojq ir naudotojq

; praneSimus apie medZiojamrljq gyvtiml u gieiiiat saugomq rD5iq laukiniq gyvilnq padaryE LaI4 ir

i teikia duomenis administracijos direktoriui;

i 13'5. pagal kompetencij4 organizuoja vaiko teisiq apsaugq ir darb4 su probleminemrX

i Seimomis, kuriose auga vaikai arbakurioms apribotos ter.rl teisds i vaikus;

13'6. teikia socialinius partnerius vaikq socialinems ir edukacinems problemoms sprgsti;

13.7 . dalyvauja organizuojant civiling saug?;

i 13.8. dalyvauja rengiant ir iglvendinant gyventoj

aptarnauj amoj e teritorij oj e ;:.
;  r -  n

13.8' dalyvauja rengiant ir iglvendinant glventojq uZimtumo programas senirlnijos

13.9. nustaqta tvarka dalyvauja rengi)ryauJa renglantgiant gyventojq apklausas, atliapklausas, atliekant gyventojq ir bustq,

kitus visuotinius sura5\nnus:

13'10. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo.
I rinlcimus i EuronriinkimG'iEuiopb;Parlamenta ir Savivaldybes tarybos rhkimus bei referendumus;* 
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ilt"b4; tvarka organi zaojaseniunaidirl rinkimus ir sueigas;
13.L2. dalyvauja kuriant ir iglwendinant informacines visuomenes pletros programas;
i3.13. organizuoja viesuosius ir visuomenei naudingus darbus;

13.14. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybes keliq, bendrojo naudojimo teritorijq, gatvir4,

Saligatviq valym4 ir prieZi[r4 bei gatviq ir kitq viesqjq vierq apsvietim4;

13.i5. organizuoja ir kontroliuoja kapiniq ir Zeldiniq prieziDr4;

13. i 6. dalyvauja organizuoj ant arba organizuoja gyventoiq poilsi;

13 '17 . nustatyta tvarka organizuoja socialines paramos teikim4 ir pasalprl rnokejim4;

13.18. organizuoja ir kontroliuoja viesqiq tualetq paslaugq teikim4;

13.19. dalyvauja rengiant ir iglvendinant kaimo pletros programas;

13'20. fvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenq ir gyvenamosios vietos neturindir+
asmenrl apskait4;

L3.27. organizuoja ir igyvendina valstybes perduotas firnkcijas Zemes Dkio srityje;

13.22. tvarko priskirrus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis:



13.23. Savivaidybes tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nera viesqjrl paslaugq teikejo, gali
laikinai teilrti vieS4sias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas Savivaldybes
admini stracij o s p adalinys ;

13.24. nustatlta tvarka priima ir registruoja seniDnijos gyventojq, kuriems reikia gerinti
glwenimo s4lygas, praSymus, atstovauja jiems Savivaldybeje skiriant g)'venam?sias patalpas;

13.25. nustatyta tvarka informuoja Savivaldybes administracrjq apie iskilusias Zemes.
teritorijq bei kra5tovaizdiio problemas ir teikia jos praSymu reikaling4 informacij4;

13-26. atiieka kitas Lietuvos Respublikos istafymq, Vyriausybes nutarimq ir kitq norminig
aktq senifrnij oms nustaf4as funkcijas.

14. Seniunas:

1 4. 1. atlieka seniunijos vidaus administravim4;

I 4.2. administruoj a senirinij ai skirh_rs asignavimus;

14'3' Sitl nuostatq IV skyriuje nustaf]4a tvarka atlieka jam priskirtas su seni[nijos
darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo santykiais susijusias funkcijas;

r4.4' administracijos direkloriui teikia sifrlymus del Savivaldybes strateginiq pletros ir
veiklos planr+ projelt+, rengia seniDnijos metinio veiklos plano projekt4 ir Sio plano igyvendinimo
ataskait4, teikia juos svarsfyti senitnaidiq sueigoje. SupaZindina seniunaidius ir vietos gyventojus su
patvirtintu seniunijos metiniu veiklos planu ir aptaia seniunijos metinio veiklos plano

i gyvendinimo rezularus.

..-. -,- .:: - ,
14.5. Administracijos direlloriaus nustatyta fvarka sud.aro sutartis, rDpinasi jq rykdymu;

. _J4,^6_:i$dlleda*-"s€niEnijai priskirtos teritorijos g5,ventojams Glvenamosios vietos
deklaravimo fstatyme nustatytus, tarp pat Seimos sudeti, gyvenam4j4 viet4 ir kitokius fakting padeti
patvirtinandius dokumentus, iSskyrus atvejus, kai tai pagal teises aktus turi bhti patvirtinta kitais
dokumentais;

i4.7. i5duoda ieidimus laidoti;

14'8' Notariato istatymo nusta$4a tvarka neatlygintinai atlieka seniunijai priskirtos
teritorijos gyveirtojams notarinius veiksmus ir civilinio kodekso nustarya ffarka neatlygi'tinai
tvirtina seninnijai priskirtos teritorijos gyventojq oficialiesiems testamentams prilyginamus
testamentus' Senirfnas notarinius veiksmus atlieka seniunijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus
ne senirJnijos patalpose seniDnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo del svarbios
prieZasties (liga, neigalumas) negali atr,ykti i seniunijos patalpas ir iskviedia seniun4 i gyvenamqj4
viet4;

14.9. kontroliuoja, ar teikiant vies4sias paslaugas laikomasi
nustabtq iq teikimo reikalavimq, nagrineja gyventoiq prasyrnus bei
teikimo ir Siais klausimais pagar savo kompetencii4 priima

teises aktuose bei sutart-yse

skundus del vieSqjq paslaug4

sprendimus. Savivaidybes



administracijai ir kitiems vie5qjq paslaugq teikim4 administluojantiems subjektams teikia

pasi[iymus de1 vie5qjrl paslaugr4 teikimo gerinimo;

14.10. nustatyta tvarka prilinri prekyb4, iSoring reklam4 vie5osiose vietose;

I4.I1. teikia administracijos direktoriui pasiulymus del kitq Savivaldybes administracijos

strukfDriniq padaliniq valstybes tarnautojq ir Savivaldybes istaigq vador,.i1 veiklos seniDnijai

priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausandiq keliq, gyvenviediq gatviq, Saligah,iq

ir aik5diq tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto orgarnzavimo, Savivaldybei priklausandiq

pastatq ir statiniq remonto, paminklq, kapiniq prieZifiros, vie5qjq paslaugrl teikimo glruentojams

orgatizavrmo;

I4.I2. prireikus rengia administracijos direktoriaus fsakymq projelfus, rengia Savivaldybes

tarybos sprendimq ir mero potvarkiq projektus seniunijos veiklos klausimais, orgarttzaoja 
'

kontroiiuoja priimtq sprendimq r.ykdym4;

14.13.Saukia senitnijai priskirtos teritorijos gryentojq sueigas ir organizuoja gyventojq

susitikimus su Savivaldybes ir valstybes institucijq pareigunais;

14.14. apibendrina gyvenamqjq vietoviq bendruomeniq atstolq pastabas bei pasitlymus ir

teikia juos administracijos direktoriui.

14.15. senifinijai priskirtos teritorijos gyventojams bei juridiniams asmenims teikia

infonnacij4 apie Savivaldybes institucijrl ir Savivaldybes administracijos bei valstybes institucijq

veikl4 Savivaldybes teritorijoje. Pagal kompetencij4 konsultuoja senirlnijai priskirtos teritorijos

glruentojus;

- - -1 4 J, 6. -registruoj a mirties atvejus ;,!i

": 14.17. daLyvauja savivaldybes institucijq posedZiuose, kai svarstomi su seni[nijai priskirt
. . v

i t.ritorijos bendruomends gyvenimu susijE klausimai, arba igalioti tai padarl'ti kit4 senilnijos
,ir
;t valstybes tamautoj4;

14.18. ne rediau kaip kart4 per metus teikia seniunijos veiklos ataskait4 seniunaidiil sueigai

ir administracijos direktoriui;

74.19. teises aktr+ nus.tatyta tvarka nagrineja senitnijai priskirtos teritorijos gyventojq

skundus, pra5ymus, Savivaldybes tarybos nariq, Savivaidybes administracijos direktoriaus bei

administracijos padaliniq paklausimus ir teikia pagal kompetencijq atsakymus;

14.20. priima ir registruoja seniunijos glventojr4, kuriems reikia gerinti gyvenimo s4lygas,

pra5ymus, atstovauj a j iems S avivaldybej e skiri ant g).venam?s ias patalp as ;

14.2I. pagal kompetencij4 kontroliuoja Savivaldybes tarybos patvirtintq taisykliq laikym4si,

sura5o administraciniq teises paZeidimq protokolus ir nagrineja bylas;

14.22. informuoja Savivaldybes administracij4 apie i5kilusias Zemds, teritorijq bei

iciaSiovaizdZic; piobieilas ir teii<ia jos praSyrnq reikaiing4 iru"onnacij4;
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14.23. rykdo kitas teises aktuose nustatltas funkcijas.

III. SENILI\TIJOS TEISES

15. Seniflnija (senifinas) turi teisg:

15.1. dalyvauti arba igalioti dalyvauti kit4 asmeni Savivaldybes komisijq, darbo grupir+

posedZiuose, kai svarstomi su senitnijos teritorijos bendruomenes gyvenimu susijg klausimai;

15.2. bendradarbiaujant su Savivaldybes administracijos padaliniais, gauti iS jq reikalingus

dokumentus ir informacij4 savo funkcijoms vykdyti;

1 5. 3 . vadovauj antis teises aktai s, savaranki5k ai or ganintoti senir-rnij os veikl4;

15.4. naudoti tiksling paramE, gaut1 Savivaldybes administracijos seniunijos bendruomenes

sportiniams, kulh:riniams ir socialiniams pore ikiams tenkinti ;

15.5. tureti kitas teises aktq suteiktas teises.

IV. SENIIINIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

i6. Seniunijai vadovauja ir, vadovaudamasis Siais nuostatais, jos veikl4 savaranki5kai

planuoja k orgarizaoja senifnas. Jis 1'ra seniDnijai skirtq asignavimq valdytojas. Seniflnas yra

karjeros valstybes tarnautojas, kuri konkurso bfidu skiria ir i5 jq atleidZia administracijos

direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos

valstybes tarnybos istatymu.

1 7 
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Serilnas savo komp dtencij o s klausimai s leidZia i sakymus.

18. SeniDno atostogq, ligos metu, ar kai jis laikinai negali eiti savo pareigq del kitq

prieZasdiq (komandiruodiq ir kt.), seniuno funkcijas vykdo seniuno pavaduotojas arba kitas

administracijos direktoriaus f galiotas asmuo.

19' Seniflnijos pareigybiq s4ra54, nevirSydamas Savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio

leistino valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutaftis, skaidiaus ir Savivaldybes

biudZete numatyto finansavimo, nustato administracij os direktorius.

20. Seniunijos darbuotojai yra karjeros valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal

darbo sutartis. Darbuotojus, dirbandius pagal darbo sutartis, priima i darb4 b atleidLiaii jo senitnas.

21.Senitlnas, vykdydamas su senitnijos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, darbo

santykiais susijusias funkcij as :

leidZia isakymus del darbuotojq priemimo i darb4 ir atleidimo is jo;

Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustaQrta tvarka isleidZia darbuotojus

atostogl+;

21.t .

27.2.



I

tl
I

Darbo kodekso ir kitq teises akfq nustatl4a tvarka skiria drausmines

nuobaudas ir taiko paskatinimus;

teises aktq nustatyta tvarka leidZia ir kitus su darbo santykiais susijusius

isakyrnus.

22. Seni1nas Kauno rajono savivaldybes administracijos darbo tvarkos taisyklese nustatl4a

tvarka teikia informacij4 apie seniunijos darbuotojus Savivaldybes administracijos Buhalterines

apskaitos ir Personaio skYriams.

23. Senilno ir kitq valstybes tarnautojq ir darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,

pareigybiq apra5ymus tvirtina administracij os direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

v

24. Administracijos direktoriaus isakymu i5 pareigq atleidZiamas seniilnas perduoda

relKalus asmenlul, paskirtam laikinai ar nuolat eiti seniuno pareigas. Reikalam perduoti sudaroma

Komls11a. rercavlmo akte pateikiami svarbiausi duomenys apie faktinE seni[nijos br1k19, strukt[r4

bei etatus, jos personal4, archyviniq dokumentq b[k1g (pateikiant bylq apyra5us). Prie akto

pridedami seniunijos valdomo turto apyra5ai. Akt4 pasira5o komisijos nariai ir reikalus perduodantis

ir juos priimantis asmuo. Aktas pasira5omas trimis egzemplioriais: vienas egzempliorius

perduodamas administracijos direktoriui, kitas saugomas senifinijoje, tredias atiduodamas reikalus

perduodandiam asmeniui.

26. Informacija apie seniunijos veik14 skelbtina senifinijos interneto svetaineje arba

skelbimq lentoje. !

27. Seni[nija reorganizaojama, likviduojama Tarybos sprendimu Lietuvos Respubiikos
r . i r

istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. Nutraukus seniunijos veikl4, jos turtas bei dokumentai

perduodami Savivaldybds administracijai ar kitiems teises aktq nustatyta tvarka - subjektams.

28. Lietuvos Respublikos istatymuose, Vyriausybes nutarimuose ir kituose teises aktuose

nustatl.tos nuostatos, reglamentuojandios senitnijq veikl4, turi auk5tesng ga1i4 nei Siq nuostatq

nuostatos ir esant prie5taravimams, taikomos auk5tesng gali4 turindios teises aktq normos.

Kaunc rcjono savivalui-bes
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