
ADMINISTRAVIMO IR IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS  

ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

4.1 turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;  

4.2 žinoti ir mokėti vadovautis: Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų 

rengimo taisyklėmis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Elektroninių dokumentų 

valdymo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 

įstaigų įstatymu, pašto paslaugų teikimo tvarka ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo tvarką; 

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas; 

4.5. turėti puikius organizacinius, bendravimo įgūdžius. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai 

Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 

Departamentas), atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais Departamento elektroninio 

pašto adresais centras@ndt.lt, personalas@ndt.lt, per elektroninio pristatymo sistemą, faksu, taip 

pat pateiktus per valstybės informacines sistemas (popierinius, skenuotus ir elektroninius ADOC 

formato), adresuotą Departamentui ir Neįgaliųjų reikalų tarybai; 

5.2. registruoja gautus dokumentus, juos nuskaito (skenuoja), perduoda (nukreipia, paskirsto) 

gautus dokumentus Departamento vadovybei ar Departamento darbuotojams; 

5.3. paskirsto ir (ar) perduoda dokumentus pagal Departamento vadovybės rezoliucijas 

Departamento darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymo terminus; 

5.4. daro siunčiamų dokumentų skaitmenines kopijas ir išsiunčia jas elektroniniu paštu, išsiunčia 

popierinius dokumentus: sveria vokus, parengia siuntų registrus; 

5.5. techniškai aptarnauja Neįgaliųjų reikalų tarybą , protokoluoja posėdžius; 

5.6. rengia Departamento dokumentacijos planus, kitus dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus; 

5.7. tvarko Departamento archyvą, tvarko archyve saugomų dokumentų bylų apskaitą, rengia bylų 

apyrašus, bendradarbiauja su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu organizuoja tinkamą saugomų 

bylų įforminimą ir jų saugojimą bei naikinimą suėjus terminui, tvarko Departamento 

administracijos padalinių sudarytų trumpai saugomų bylų apskaitą,  

5.8. priima ir nukreipia lankytojus, pagal kompetenciją suteikia juos dominančią informaciją, atsako 

į telefono skambučius, skelbia Departamento interneto tinklapyje Departamento vadovybės 

darbotvarkę; 

5.9. registruoja Departamento direktoriaus įsakymus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ir 

išrašus; 

5.10. parengia departamento konferencijų salę posėdžiams, seminarams, konferencijoms ar kitiems 

renginiams, esant poreikiui aprūpina renginių dalyvius vandeniu, kava, arbata; 

5.11. pagal kompetenciją vykdo mažos vertės prekių ir paslaugų pirkimus; 

5.12. išduoda tarnybinių automobilių kelionės lapus; 

5.13. pagal kompetenciją Administravimo ir išteklių valdymo skyriui pateikia informaciją apie 

panaudotas reprezentacines prekes;  
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5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei direktoriaus 

pavaduotojo pavedimus. 

______________ 


