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1. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai,
struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo
administravimo bei paslaugų valstybės tarnautojai (išskyrus politinio (asmeninio)
pasitikėjimo tarnautojus). Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir
darbo užmokesčio fondą mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o etatus,
didžiausią leistiną darbuotojų skaičių savivaldybės administratoriaus teikimu tvirtina
valdyba. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės tarybos
įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su
savivaldybės herbu. Savivaldybės administracijos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai
padaliniai – seniūnijos taip pat gali turėti sąskaitų bankuose.
2. Savivaldybės administratorius yra savivaldybės administracijos vadovas – viešojo
administravimo valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas, atsakingas ir atskaitingas
savivaldybės tarybai ir merui. Savivaldybės administratoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką
nustato šis ir Valstybės tarnybos įstatymai.
3. Savivaldybės administratorius skiriamas į pareigas Valstybės tarnybos įstatymo
nustatyta tvarka atviro konkurso būdu 5 metams. Pasibaigus kadencijai, savivaldybės
administratorius gali pakartotinai dalyvauti konkurse į tas pačias pareigas naujam terminui.
Kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
4. Pretendentų į savivaldybės administratoriaus pareigas atrankos komisiją, į kurią
savo atstovą deleguoja Vidaus reikalų ministerija, tvirtina savivaldybės taryba. Priėmimo į
savivaldybės administratoriaus pareigas konkursą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja
meras arba kitas savivaldybės tarybos įgaliotas asmuo. Sprendimą dėl savivaldybės
administratoriaus paskyrimo į pareigas priima savivaldybės taryba.
5. Savivaldybės taryba gali nepripažinti konkurso rezultatų, jeigu konkursas vyko
pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką ir sąlygas. Tokiu atveju konkursas organizuojamas
iš naujo.
6. Savivaldybės administracija:
1) savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų
sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

2) įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės
institucijų sprendimų;
3) įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei
kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja
savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
4) administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
5) rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;
6) techniškai aptarnauja merą, kitas savivaldybės institucijas ir tarybos narius, kai
šie vykdo savo įgaliojimus.
7. Savivaldybės administratorius:
1) atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;
2) administruoja asignavimus, tarybos skirtus savivaldybės administracijai;
3) gavęs mero įgaliojimus, administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus,
organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę
veiklą;
4) organizuoja savivaldybės administracijos darbą;
5) padeda merui rengti savivaldybės institucijų posėdžius, juose dalyvauja ir, kai
posėdžio pirmininkas leidžia, gali pasisakyti, rūpinasi, kad būtų rašomi ir saugomi posėdžių
protokolai, nustatyta tvarka skelbiami ir išsiuntinėjami savivaldybės institucijų sprendimai,
mero potvarkiai;
6) atsako už savivaldybės tarybos, valdybos sprendimų ir mero potvarkių
įgyvendinimą;
7) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia valstybės viešojo
administravimo ir paslaugų tarnautojus ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų vadovus,
koordinuoja ir kontroliuoja jų darbą, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo jam priskirtas
personalo valdymo funkcijas;
8) organizuoja savivaldybės viešojo administravimo institucijų tarnautojų mokymą
bei tobulinimąsi;
9) pagal įgaliojimus savivaldybės reikalais gali kreiptis į valstybinio administravimo
subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams bei
struktūriniams teritoriniams padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems viešojo
administravimo bei paslaugų valstybės tarnautojams.
8. Savivaldybės tarnautojų teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos
įstatymas. Savivaldybės administracijos karjeros ir paslaugų valstybės tarnautojai
atskaitingi savivaldybės administratoriui, o politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojai – merui.

9. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės
administratorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.
10. Savivaldybės administracijos tarnautojai negali būti savivaldybės, kurioje jie
dirba, tarybos nariais.

