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I. PAREIGYBĖ 

 
1. Lopšelio-darželio „Rasa“ (toliau – lopšelis-darželis) administratoriaus pareigybė yra priskiriama 
specialistų grupei. Administratorius dirba įstaigoje pagal darbo sutartį ir vykdo dokumentų valdymą, 
jų rengimą, įforminimą, tvarkymą. 
2. Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti ir atlikti įstaigos dokumentų rengimą, gautų dokumentų 
registro, duomenų bazių tvarkymą, užtikrint saugomų dokumentų priežiūrą, jų apskaitą, užtikrinti 
tinkamą dokumentų apsaugą, savalaikį ir kvalifikuotą bylų paruošimą tolesniam ilgalaikiam 
saugojimui. 
3. Administratoriaus priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo bei darbo užmokesčio mokėjimo tvarką 
ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kiti įstatymai bei teisės aktai. 
4. Administratorius tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio direktoriui. 
5. Pareigybės lygis – B. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 
6.1. turėti ne ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinis 
išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų; 
6.2. turėti patirties dokumentų valdymo ir personalo administravimo srityje; 
6.3. žinoti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti jais vadovautis; 
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus ir kitus 
teisės aktus, susijusius su jo darbu. 
6.5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis 
MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; 
6.6. puikiai mokėti lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 
6.7. žinoti raštvedybos taisykles ir kalbos kultūros normas, tarnybinio etiketo reikalavimus, 
dalykinio pokalbio taisykles, darbo tvarkos taisykles. Būti mandagiam, taktiškam, objektyviam. 
6.8. mokėti naudotis dokumentų valdymo sistema (toliau – DVS) „Kontora“. 
6.9. žinoti dokumentų archyvavimo ir dokumentų tvarkymo reikalavimus. 
6.10. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti 
pasiūlymus.  
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  
7.1. Laiku ir tiksliai vykdo teisėtus įstaigos administracijos nurodymus bei įstaigos savivaldos 
institucijų teisėtus nutarimus. 



7.2. Priima paštu, elektroniniu paštu, DVS „Kontora“ įstaigai siunčiamą korespondenciją bei asmenų 
prašymus, atlieka pirminį jos tvarkymą. 
7.3. Vykdo DVS „Kontora“ tvarkytojo funkcijas. Vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir kitais teisės 
aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą. 
7.4. Registruoja gautą korespondenciją jos gavimo dieną DVS „Kontora“ registruose, prie 
dokumento kortelės pridedant dokumento rinkmeną arba skaitmeninę kopiją. Užregistruotus gautus 
dokumentus nukreipia įstaigos vadovui susipažinti. 
7.5. Kontroliuoja, ar darbuotojai savalaikiai  supažįsta su įstaigos vadovo rezoliucijomis ir ar jų DVS 
sisteminis parašas, prilygstantis rašytinei žymai „susipažinau“, fiksuotas dokumento registracijos 
kortelėje. 
7.6. Kontroliuoja siunčiamus dokumentus DVS „Kontora“, tikrina, ar teisingai sudarytas 
dokumentas, ar yra nuoroda, jei dokumentas atsakomasis. Registruoja DVS „Kontora“ siunčiamus 
dokumentus, kurie adresuoti ne Marijampolės savivaldybės įstaigoms. 
7.7. Registruoja įstaigos vidaus dokumentus kurie nerengiami per DVS „Kontora“ (personalo 
įsakymai, vaiko gerovės komisijos dokumentai) atitinkamuose registruose. 
7.8. Įstaigos direktoriui nurodžius rengia vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, laikantis teisės 
norminiuose aktuose atitinkamiems dokumentams nustatytų reikalavimų. 
7.9. Spausdina bei daugina vidaus ir siunčiamuosius dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, 
nuorašus ir išrašus. 
7.10. Tikrina įstaigos elektroninį paštą. 
7.11. Kasmet nustatytu laiku parengia raštinėje numatomų sudaryti bylų dokumentacijos planą; 
dokumentų registrus. 
7.12. Tvarko įstaigos dokumentų archyvą, formuoja ilgo saugojimo bylų aprašus, derina su 
savivaldybe, organizuoja naikinamų bylų ekspertizę, sudaro naikinamų bylų aktus, derina su 
savivaldybe, priima trumpo saugojimo bylas į archyvą, sudaro trumpo saugojimo bylų  sąrašus.  
7.13. Užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą nustatytu 
laiku į archyvą. 
7.14. Priima įstaigos lankytojus (ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus interesantus), suteikia 
jiems juos dominančią informaciją, nurodo mokytojus, įstaigos vadovus, kurie kompetentingi spręsti 
lankytojams iškilusius klausimus, elgiasi su jais mandagiai ir dėmesingai.  
7.15. Įstaigos vadovui nurodžius, praneša įstaigos tarybos nariams apie rengiamų posėdžių, 
pasitarimų, susirinkimų vietą ir laiką. 
7.16. Įstaigos direktoriui nurodžius, surenka jam reikalingą informaciją iš mokytojų, pagalbinio 
personalo darbuotojų, iškviečia pas direktorių jo nurodytus įstaigos darbuotojus, spausdina įstaigos 
direktoriaus pateiktą įvairią medžiagą, tvarko raštvedybą, priima įvairius įstaigai adresuotus 
dokumentus. 
7.17. Iškabina skelbimų lentoje dokumentus su viešai skelbtina informacija. 
7.18. Įformina darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, registruoja darbo sutartis, tvarko 
darbuotojų bylas. 
7.19. Tvarko mokinių ir pedagogų registrus. Ruošia statistines ataskaitas SVIS  registre. 
7.20. Keičiantis sekretoriui, perduoda pagal aktą naujam sekretoriui bylas, nebaigtus tvarkyti 
dokumentus. 
7.21. Atlieka ir kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės 
aprašyme.  
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