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VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 

 

1. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau –Biuro) administratorius yra 3 

pareigybės grupės darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis -  B. 

 

II SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, gerai mokėti 

valstybinę lietuvių kalbą.  

3.2. turi išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir 

kitus teisės aktus, reglamentuojančius Biuro veiklą, dokumentų registravimo, laikymo bei 

saugojimo klausimais, personalo valdymą , darbo teisės pagrindus. 

3.3. turi išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų 

rengimo taisykles, metodinius nurodymus dokumentų valdymo srityje, gebėti juos taikyti praktiškai.  

3.4. turi išmanyti Biuro atliekamų darbų organizavimo tvarką, biuro struktūrą, veiklos sritis,  

tarnybinio etiketo reikalavimus. 

3.5. turi gebėti savarankiškai planuoti, greitai orientuotis situacijose, mokėti logiškai mąstyti, 

rūpintis dokumentų kalbos kultūra ir stiliumi, būti reprezentyvus bei malonus.   

3.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo 

kvalifikaciją 

3.7. mokėti dirbti ir naudotis įvairiomis organizacinėmis technikos priemonėmis (kopijavimo 

aparatas ir kita technika). 

3.8. būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgesiu ar veikla, nepažeidžiant profesinės etikos, 

deontologijos normų, vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių. 

 

 



III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. spausdinti direktoriaus parengtus dokumentus, laikantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių, kalbos kultūros reikalavimų; daryti dokumentų kopijas. 

4.2. priimti informaciją telefonu (elektroniniu paštu) ir perduoti Biuro direktoriui arba, pagal 

kompetenciją, Biuro darbuotojui. 

4.3. registruoti gaunamus ir siunčiamus dokumentus, direktoriaus įsakymus. 

4.4. priminti Biuro direktoriui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus; 

4.5. rengti ir įforminti dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos 

taisykles. To paties reikalauti iš Biuro darbuotojų. 

4.6. vesti darbuotojų asmens bylas, kaupti informaciją apie jų darbo santykių pradžią ir pabaigą, 

perkėlimą į kitus darbus, skatinimo bei drausminių nuobaudų skyrimo dokumentus. 

4.7. organizuoti naujo personalo priėmimą į darbą, rengti pranešimą spaudai apie priėmimą tam 

tikroms pareigoms užimti. 

4.8. organizuoti spaudos leidinių prenumeratą. 

4.9. sudaryti atostogų grafikų projektus, teikti juos tvirtinti direktoriui, įforminti atostogas. 

4.10. tvarkyti darbuotojų tarnybinius pažymėjimus, jų išdavimą. 

4.11. sudaryti bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą; užtikrinti savalaikį bylų sutvarkymą ir 

apskaitos dokumentų parengimą; užtikrinti jų saugojimą ir archyvavimą. 

4.12. organizuoti Biuro darbuotojų pasitarimus, laiku informuoti apie rengiamus pasitarimus ar 

posėdžius Biuro darbuotojus. Pasitarimus protokoluoti. 

4.13. Parengti bei tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus. Direktoriui pavedus - vykdyti viešuosius  

pirkimus. 

4.14. Organizuoti svečių priėmimą, užtikrinti Biure švarą ir tvarką. 

4.15. Prižiūrėti, kad būtų laiku atliekami direktoriaus pavedami darbai. 

4.16. Pagal kompetenciją dalyvauti konferencijose ir seminaruose. 

4.17. Rūpintis, kad: 

4.17.1. netrūktų kanceliarinių prekių, ūkinių prekių; 

4.17.2. patikimai ir tiksliai veiktų organizacinė technika; 

4.17.3. darbo vieta būtų tvarkinga; 

4.17.4. priimti svečius, partnerius, laikantis svečių priėmimo etiketo; 

4.17.5. korektiškai elgtis ir būti nepriekaištingos išvaizdos; 

4.17.6. laikyti paslaptyje tarnybinę informaciją. 



4.17.7. Laiku ir kokybiškai vykdyti kitus Biuro direktoriaus pavedimus ir nurodymus. Asmeniškai 

atsakyti už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą. 

 

 

Susipažinau _______________________ 
                        (parašas) 

_________________________________ 
                  (vardas ir pavardė) 

_________________________________ 
                       (data) 

 

 


