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PATVIRTINTA 

          Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

                                                                                                direktoriaus 2019 m. spalio 22 d.  

                                                                                                įsakymu Nr. 1- 113 
 

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

ADMINISTRATORIAUS  

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Administratoriaus pareigybė Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau – Centras)  

priskiriama specialistų  grupei.  

2. Pareigybės lygis –B. 

3. Pareigybės paskirtis: tinkamai organziuoti ir atlikti Centro dokumentų rengimą, tvarkymą, 

apskaitą saugojimą, gautų, siunčiamų dokumentų ir jų  registrų tvarkymą, užtikrinti saugomų 

dokumentų priežiūrą. 

4. Pareigybės pavaldumas: administratorius tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. Turi turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį 

išsilavinimas, įgytą iki 1995 metų. 

5.2. Turi būti ne teistas už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko 

įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas 

vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius 

sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių 

baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas. 

5.3. Turi gerai žinoti valstybinę kalbą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, Dokumentų ir 

archyvų įstatymą.  

5.4. Turi žinoti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.  

5.5. Turi būti  susipažinęs su Centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

5.6. Gebėti dirbti „Microsoft Office“ programomis ir internetinėmis naršyklėmis.  

5.6. Būti pareigingam, darbščiam, paslaugiam, gebėti bendrauti. 

 

III SKYRIUS 

ADMINISTRATORIAUS  FUNKCIJOS 

 

6. Administratorius Centre vykdo šias funkcijas: 

6.1. Administruoja Centro naudojamą dokumentų valdymo sistemą Kontora (toliau – Kontora). 

6.2. Rengia Centro direktoriaus, jam nesant darbe direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui  

siunčiamų dokumentų projektus, pasirašytus raštus registruoja Kontoros sistemoje esančiame 

siunčiamų dokumentų registre, įkelia pasirašytus dokumentus į Kontorą ir  perduoda adresato 

įstaigos Kontoros raštinei, kai adresatas nesinaudoja Kontoros raštine, elektroniniu paštu, paštu. 
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6.3. Nukreipia Kontoroje darbuotojams susipažinimui skirtus direktoriaus įsakymus, įsakymais 

patvirtintas tvarkas, taisykles, veiklų aprašus ir kitus dokumentus. 

6.4. Tvarko darbuotojų asmens bylas. 

6.5. Peržiūri, užregistruoja ir nukreipia  Centro direktoriui, jam nesant darbe direktoriaus 

pavaduotojui socialiniam darbui, Kontoros sistemoje gautus dokumentus. Registruoja, skanuoja ir 

nukreipia adresatui Kontoros sistemoje siunčiamus dokumentus, registruoja, skanuoja ir įkelia į 

Kontoros sistemą popieriniu variantu gautus dokumentus. 

6.6. Kontoros sistemoje  registruoja direktoriaus įsakymus veiklos organizavimo klausimais ir jais 

patvirtintus dokumentus, įsakymus dėl atostogų, įsakymus dėl komandiruočių, papildomų poilsio 

dienų, sutrumpinto darbo laiko, įsakymus dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, 

darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų.  

6.7. Tvarko gaunamą korespondenciją. 

6.8. Reikalauja, kad Centro darbuotojai, atsakingi pagal Centro dokumentacijos planą už bylas 

pagal nustatytus bylos indeksus, laiku, tvarkingai ir teisingai jas sutvarkytų. Sudarytas ir sutvarkytas 

bylas  priima pagal  perdavimo- priėmimo aktus.  

6.9. Vykdo saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus. 
6.10. Rengia veiklos organizavimo klausimais, dėl atostogų, dėl komandiruočių, papildomų poilsio 
dienų, sutrumpinto darbo laiko, dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo 
užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų įsakymų projektus, pateikia juos Centro 
direktoriui, jam nesant darbe direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui. 
6.11. Gauna iš Centro padalinių, skyrių vykdytojų informaciją apie jiems pavestus atlikti darbus ir 
su rezultatais supažindina direktorių.  
6.12. Informuoja Centro darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, 
supažindina su darbo planais. 
6.13. Atsako į interesantų klausimus. 
6.14. Priima ir teikia informaciją, laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų, 
telefonu, perduoda ir priima žinias Kontoros sistemoje, elektroniniu paštu. 
6.15. Sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams. 
6.16. Rengia Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro  Dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašus, 
registrų sąrašą, bylų apyrašus, naikinti atrinktų dokumentų (bylų) aktus, derina juos su Utenos 
rajono savivaldybės administracija. 
6.17. Sudaro bylas administratoriui priskirtas pagal Dokumentacijos planą. Sudaro bylų apskaitos 
dokumentus.  
6.18. Atrenka dokumentus naikinti pasibaigus teisės aktų nustatytiems dokumentų saugojimo 
terminams, atsako už jų sunaikinimą. 
6.19. Saugo Centro dokumentus, vadovaujantis Dokumentų saugojimo taisyklėmis, patalpoje, 
specialiai įrengtoje dokumentams saugoti. Teisės aktų nustatyta tvarka tikrina dokumentų fizinę 
būklę.    
6.20. Reikalauja, kad darbuotojai laiku vykdytų jiems direktoriaus pavestus įpareigojimus. 
6.21. Teikia pagalbą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais. 
6.22. Rūpinasi, kad direktoriaus ir administratoriaus darbo vietos būtų tvarkingos. 
6.23. Priima svečius, delegacijas, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo. 
6.24. Korektiškai elgiasi ir yra nepriekaištingos išvaizdos. 
6.25. Nesinaudoja Centro nuosavybe ne darbo veiklai. 

6.26. Vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus. 

6.27. Kopijuoja, tvirtina Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro visų dokumentų kopijas ir nuorašus. 

 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. Už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą 
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vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7.2. Už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus. 

7.3. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

 
__________________________ 

 
 


