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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 – kaupti ir sisteminti dokumentus, susijusius su Centro veikla: nuostatus, 

instrukcijas, įstaigos įsakymus ir kitus dokumentus. Registruoti gaunamą korespondenciją, ją 

archyvuoti. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, turi žinoti Lietuvos Respublikos teisės norminius aktus ir 

kitus teisės aktus, susijusius su jos atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, įstaigos nuostatais, 

vadovo įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiu aprašymu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. spausdina dokumentus pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo 

taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;  

6.2. supažindina  darbuotojus su Centro direktoriaus įsakymais; 

6.3. tvarko darbuotojų asmens bylas, registruoja įstaigos vadovo įsakymus veiklos organizavimo 

klausimais ir jais patvirtintus dokumentus;  

6.4. tvarko gaunamą spaudą; 

6.5. saugo dokumentus ir laiku, sutvarkytus nustatyta tvarka, padeda į įstaigos archyvą.  

6.6. reikalauja, kad Centro darbuotojai, atsakingi už bylas pagal nustatytus nomenklatūros 

indeksus, laiku, tvarkingai ir teisingai jas sutvarkytų;   

6.7. vykdo saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimus; 
6.8. priimta ir perduoda telefonogramas (panešimus faksu); 
6.9. rengia įsakymų projektus, pateikia įstaigos vadovui; 
6.10. gauna iš padalinių, skyrių vykdytojų informaciją apie atliktus darbus ir supažindina įstaigos 

vadovą;  
6.11. informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, 

supažindina su darbo planais; 
6.12 atsakyti į lankytojų klausimus; 
6.13. priima ir teikia informaciją telefonu, perduoda ir priima žinias faksu; 
6.14. sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams. Rengia įstaigos 

bylų nomenklatūrą ir sudaro bylas pagal nustatytus bylų nomenklatūros indeksus; 
6.15. reikalauja, kad darbuotojai laiku vykdytų įsipareigojimus; 
6.16. teikia pagalbą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais; 



6.17. rūpinasi, kad netrūktų kanceliarinių prekių; 
6.18. rūpinasi, kad direktoriaus ir administratoriaus darbo vietos būtų tvarkingos; 
6.19. vykdo kitus įstaigos vadovo pavedimus; 
6.20 priima svečius, delegacijas, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo. 
6.21. korektiškai elgiasi ir būti nepriekaištingos išvaizdos. 
6.22. nesinaudoja Centro nuosavybe ne darbo veiklai. 
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