PATVIRTINTA
Naujosios Akmenės miesto seniūno
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-25
NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO SENIŪNIJOS PADĖJĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Naujosios Akmenės miesto seniūnijos (toliau – seniūnija) padėjėjas priskiriamas
specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį
išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
3.2. turėti vairuotojo pažymėjimą ir vairavimo įgūdžių;
3.3. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, taip pat rajono Savivaldybės tarybos
sprendimais, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, seniūno įsakymais pagal
kompetenciją;
3.4. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office
programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;
3.5. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės
aktų rengimo tvarką, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.6. sugebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. kontroliuoja paslaugas teikiančių organizacijų atliekamų darbų apimtis ir kokybę;
4.2. įvertinus Naujosios Akmenės miesto gatvių, kiemų pravažiavimo kelių, šaligatvių ir kitų
miesto viešųjų erdvių, gatvių apšvietimo, eismo ženklų, inžinerinių komunikacijų, mažosios
architektūros, želdinių, gėlynų, žaliosios vejos būklę, organizuoja jų priežiūros, atnaujinimo ir
remonto darbus;
4.3. išduoda leidimus fiziniams ir juridiniams asmenims:
4.3.1. pageidaujantiems prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešose vietose,
4.3.2. dėl žemės kasinėjimo darbų atlikimo viešojo naudojimo teritorijose,
4.3.3. kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje;
4.4. tvarko išduotų leidimų apskaitą;
4.5. kontroliuoja, kaip vykdomi žemės kasinėjimo darbų leidime numatyti įsipareigojimai;
4.6. atlieka viešųjų pirkimo procedūras, ruošia pirkimų planus ir sutarčių su laimėjusia
organizacija projektus, teikia reikiamas ataskaitas;
4.7. atsako už civilinę saugą (toliau – CS) seniūnijoje:
4.7.1. rengia, derina ir pateikia tvirtinti ekstremalių situacijų planą ir jį periodiškai tikslina,
4.7.2. sudaro CS metinį darbo planą ir atsako už jo įgyvendinimą,
4.7.3. paruošia, praveda ir registruoja įvadines CS instrukcijas;

4.8. nagrinėja gyventojų prašymus ir skundus pagal kompetenciją, rengia atsakymų
projektus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
4.9. yra materialiai atsakingas už materialinių vertybių saugojimą, išdavimą, transportavimą
bei panaudojimą;
4.10. organizuoja viešuosius darbus, skirsto užduotis asmenims, dirbantiems užimtumo
didinimo programoje ir asmenims, atliekantiems visuomenei naudingą veiklą, priima jų atliktus
darbus;
4.11. pildo už visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų darbo laiko apskaitos
žiniaraščius ir pateikia seniūno pavaduotojai;
4.12. atsako už darbuotojų ir visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų saugą ir
sveikatą, rengia darbų saugos instrukcijas, veda darbuotojams instruktažą ir pildo instruktavimo
registravimo žurnalus;
4.13. išduoda kelionės lapus, veda jų apskaitą, kontroliuoja degalų sunaudojimo normą ir
nustatytą automobilio ridą;
4.14. ne rečiau kaip kartą per metus vykdo inventorizaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
4.15. teikia informaciją, reikalingą seniūnijos veiklos ataskaitoms, dalyvauja rengiant
seniūnijos veiklos planus, renka, kaupia ir sistemina seniūnijos veiklai reikalingus duomenis pagal
savo kompetenciją;
4.16. pagal reikalavimus tvarko rengiamus dokumentus, registruoja juos dokumentų
valdymo sistemoje ir nustatyta tvarka perduoda į Seniūnijos archyvą;
4.17. dalyvauja Naujosios Akmenės miesto seniūno (toliau – Seniūnas) įsakymu sudarytų
komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms
ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai;
4.18. vykdo Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos
direktoriaus, Seniūno įsakymais pavestas funkcijas bei Seniūno vienkartinius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus dėl darbo gerinimo, kad būtų pasiekti
Savivaldybės administracijos, seniūnijos strateginiai tikslai;
4.19. vykdydamas seniūnijos padėjėjo pareigas ir kitus pavedimus gali vykti automobiliu po
rajono teritoriją ir už jo ribų.
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