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AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS AKMENĖS SENIŪNIJOS
DARBŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGINIAI NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS

1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos (toliau Seniūnijos) darbų
organizatorius vykdo jam deleguotas funkcijas, siekiant užtikrinti seniūnijos ūkinių darbų
organizavimą ir atlikimą.
2. Darbų organizatorių į darbą priima ir atleidžia Seniūnijos seniūnas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu bei kitais teisės aktais.
3. Darbų organizatorius turi:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ne mažesnę kaip dviejų metų vairuotojo
patirtį ir vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį (B kategorija);
3.2. būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
Savivaldybės tarybos sprendimais, Seniūnijos seniūno įsakymais ir išmanyti teisės aktus,
reglamentuojančius statybos remonto darbų ir ūkinės veiklos organizavimą, materialinį-techninį
aprūpinimą, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
3.3. laikytis vidaus tvarkos taisyklių, žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos
instrukcijas, elektrosaugos reikalavimus;
3.4. žinoti ir vadovautis medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis;
3.5. žinoti Seniūnijos atliekamas funkcijas;
3.6. mokėti dirbti MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
3.7. mokėti dirbti savarankiškai, gebėti planuoti, turėti organizacinių gebėjimų bei dirbti
komandoje;
3.8. būti pareigingas, darbštus, atsakingas, kūrybiškas, korektiškas, komunikabilus;
3.9. nuolat kelti savo kvalifikaciją, domėtis technologijų naujovėmis ir jas pritaikyti darbe.
II.

DARBŲ ORGANIZATORIAUS PAREIGOS

4. Darbų organizatorius vykdo šias funkcijas:
4.1. organizuoja darbuotojų, įdarbintų pagal viešųjų darbų programą bei asmenų, atliekančių
visuomenei naudingą veiklą, darbą, aprūpina juos darbui reikalingomis priemonėmis;
4.2. reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos,
preišgaisrinės saugos rekalavimų;
4.3. prieš darbo pradžią patikrina darbo įrankių, įrangos saugumą, esant gedimui, jį šalina arba
atiduoda įrankus remontuoti;
4.4. įvykus nelaimingam atsitikimui, avarinei situacijai ar kitais atvejais apie tai informuoja
seniūną;
4.5. organizuoja aplinkos gerbūvio, apželdinimo (Akmenės gamtos ir kultūros parko, kitų parkų,
skverų medžių genėjimo ir atsodinimo, žaliųjų plotų, paplūdimio ir poilsio zonų, gėlynų tvarkymo),
lauko baldų remonto ir gamybos, reklamos ir kt. darbus;

4.6. prižiūri seniūnijos administracinį pastatą, garažus, sandėlius (stebi, kad nebūtų avarinių
situacijų), nuolat stebi patalpų būklę, švarą bei tvarką, teikia pasiūlymus dėl patalpų būklės
gerinimo ir operatyviai organizuoja atsiradusių gedimų, trūkumų šalinimą, užtikrindamas
nepriekaištingą patalpų būklę, atitinkančią higienos normų reikalavimų laikymąsi;
4.7. užtikrina materialinių vertybių sandėliavimą ir jų apsaugą;
4.8. ne rečiau kaip kartą per metus vykdo inventorizaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
4.9. palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje;
4.10. pavaduoja kapinių prižiūrėtoją atostogų metu, susirgus ar kitais atvejais, kai jis negali
vykdyti savo pareigų;
4.11. vykdo kitus Seniūnijos seniūno pavedimus pagal savo kompetenciją.
III.

DARBŲ ORGANIZATORIAUS TEISĖS

5. Pagal darbų organizatoriaus kompetenciją pranešti Seniūnijos seniūnui apie trūkumus,
išaiškėjusius vykdant pareigas, ir teikti pasiūlymus jiems pašalinti.
6. Iš Seniūnijos darbuotojų laiku gauti reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus pareigoms
vykdyti.
7. Reikalauti, kad darbuotojai, įdarbinti pagal viešųjų darbų programą, bei asmenys, atliekantys
visuomenei naudingą veiklą, laikytųsi darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos,
preišgaisrinės saugos rekalavimų.
8. Organizuoti pažeidusio darbo drausmę, neblaivaus, apsvaigusio nuo sąmoningai panaudotų
narkotikų ar kitokių toksinių medžiagų, darbuotojo nušalinimą nuo darbo.
IV.

DARBŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ

9. Darbų organizatorius atsako už:
9.1. šiuose pareiginiuose nuostatuose išvardintų funkcijų savalaikį ir teisingą vykdymą;
9.2. Seniūnijos seniūno nurodymų vykdymą pagal savo kompetenciją;
9.3. darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų
laikymąsi darbo metu;
9.4. Seniūnijai padarytą materialinę žalą.
10. Už savo pareigų netinkamą vykdymą darbų organizatorius atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
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