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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSAKMENĖS SENIŪNIJOS
SENIŪNO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I.

BENDROJI DALIS

1. Akmenės seniūnijos padėjėjas ( toliau tekste seniūno padėjėjas) tiesiogiai yra pavaldus
Akmenės seniūnijos seniūnui ir turi laikytis vidaus darbo taisyklių.
2. Seniūno padėjėjas turi žinoti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.
3. Seniūno padėjėjas turi turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, sugebėti bendrauti
su žmonėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti
kompiuteriu .
4. Seniūno padėjėjas į darbą gali būti priimamas konkurso būdu, darbo sutartį su juo sudaro
Akmenės seniūnijos seniūnas.
II. SENIŪNO PADĖJĖJO FUNKCIJOS
5. Ruošti Akmenės seniūnijos seniūno įsakymus, siunčiamus raštus, vadovaujantis
Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis.
6. Atlikti civilinės būklės aktų įrašus, išduoti įvairias pažymas seniūnijos gyventojams ir
atitinkamoms instancijoms.
7. Tvarkyti seniūnijos archyvą: sudaryti bylų nomenklatūrą, formuoti bylas, vesti jų
apskaitą, sudaryti apyrašus, ruošti kitus dokumentus archyvo klausimais.
8. Vesti seniūnijos personalo apskaitą.
9. Pildyti seniūnijos gyventojų namų knygas, tikslinti jų duomenis.
10. Sudaryti ir tikslinti seniūnijoje gyvenančių ir privalančių lankyti mokyklą vaikų sąrašus.
11. Atlikti notarinius veiksmus, laikantis valstybinio notariato įstatymo.
12.Atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių
asmenų apskaitos tvarkymo funkciją seniūnijoje.
13. Teikti rajono migracijos grupei žinias apie seniūnijos mirusiuosius.
14. Tvarkyti gaunamų raštų, gyventojų skundų ir prašymų registraciją ir vesti jų apskaitą.
15. Teikti statistines žinias rajono statistikos skyriui, nekilnojamo turto kadastro ir registro
centrui.
16. Atlikti seniūnijos kasininko funkcijas.
17. Padėti seniūnui organizuoti šventes, minėjimus, renginius.
18. Tvarkyti viešųjų darbų darbuotojų dokumentaciją: sudaryti darbo sutartis, pildyti
tabelius.
19. Vesti elektros parodymų apskaitą.
20.Atlikti civilinės saugos funkcijas: elektros sirenos paleidimas, dokumentacijos vedimas.
21. Vykdyti kitus, šiose funkcijose neišvardytus seniūno pavedimus, susijusius su Akmenės

seniūnijos veikla.
III. SENIŪNO PADĖJĖJO TEISĖS
22. Gauti informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti iš visų rajono Savivaldybės
administracijos skyrių bei kitų institucijų.
23. Kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.
24. Teikti pasiūlymus seniūnijos seniūnui darbo gerinimo klausimais.
IV. SENIŪNO PADĖJĖJO ATSAKOMYBĖ
25. Atsako už šiuose nuostatuose išvardintų funkcijų savalaikį ir teisingą vykdymą Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
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