
ADMINISTRACIJOS REIKALŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI 

 

 

Administracijos reikalų skyriaus pagrindiniai uždaviniai: 

 organizuoti įstaigos veiklos planavimą ir analizę; 

 užtikrinti nepertraukiamą įstaigos informacinės sistemos darbą; 

 organizuoti ir kontroliuoti bendrųjų (neįslaptintų) ir įslaptintų dokumentų valdymo 

reikalavimų įgyvendinimą; 

 užtikrinti įstaigos archyve saugomų dokumentų tinkamą apskaitą, priežiūrą, laikymą ir 

naudojimą; 

 užtikrinti įstaigos interneto svetainės administravimą; 

 užtikrinti Dokumentų valdymo sistemos įstaigoje darbą; 

 užtikrinti asmenų aptarnavimo Šiaulių TI kokybę. 

 

 

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ SKYRIAUS FUNKCIJOS 

 

 

Administracijos reikalų skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius: 

 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia metodinę pagalbą 

dokumentų valdymo, saugojimo, administracinių paslaugų teikimo ir kitais skyriaus kompetencijai 

priskirtais klausimais;  

 Organizuoja,  koordinuoja  įstaigos veiklos planavimą bei rengia jų ataskaitas; 

 direktoriaus ar jo pavaduotojo pagal priskirtą veiklos sritį nurodymu dalyvauja 

administracinių padalinių veiklos patikrinime, rengia patikrinimo pažymas;  

 įstaigos padaliniams teikia metodinę pagalbą planavimo, analitinio darbo klausimais; 

 teikia metodinę pagalbą rengiant įstaigos administracinių padalinių nuostatus ir darbuotojų 

pareigybių aprašymus; 

 renka, kaupia, analizuoja įstaigos veiklą charakterizuojančius statistinius duomenis ir rengia 

įstaigos veiklos statistines ataskaitas; 

 siekiant užtikrinti nepertraukiamą įstaigos informacinės sistemos darbą: 

o prižiūri ir administruoja kompiuterinę techniką, kompiuterinius tinklus; 

o vykdo kompiuterinės ir programinės įrangos, duomenų bazių diegimą, priežiūrą ir 

tobulinimą;  

o prireikus atlieka nesudėtingus kompiuterinės įrangos remonto darbus; 

o teikia pasiūlymus dėl kompiuterinės technikos įsigijimo, nurašymo bei modernizavimo; 

o tvarko kiekybinę įstaigoje naudojamos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos 

apskaitą,  rengia ataskaitas kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo Šiaulių TI 

klausimais; 

o organizuoja kompiuterizuotų darbo vietų parengimą darbui; 

o užtikrina, kad Šiaulių TI internetinė svetainė atitiktų bendruosius reikalavimus, taikomus 

valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms, skelbia ir nuolat atnaujina informaciją 

Šiaulių TI interneto svetainėje; 

o  administruoja įstaigoje naudojamus registrus, išorines informacines sistemas bei jų 

prisijungimus. 



  registruoja, sistemina ir tvarko Šiaulių TI gautą ir siunčiamą bendrąją (neįslaptintą) ir 

įslaptintą korespondenciją, Šiaulių TI direktoriaus priimtus teisės aktus, gautus iš kitų Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų teisės aktus, Šiaulių TI vidaus administravimo ir kitus dokumentus.  

 atlieka įslaptintų dokumentų sutikrinimus; 

 organizuoja ir kontroliuoja įslaptintų dokumentų ir įslaptintų laikmenų administravimą; 

 teikia Šiaulių TI administraciniams padaliniams metodinę pagalbą įslaptintos informacijos, 

dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo klausimais; 

 tvarko gautų iš aukštesnių įstaigų ir organizacijų norminių dokumentų apskaitą, seka ir 

pažymi jų pakeitimus ir papildymus, supažindina su šiais dokumentais asmenis, nurodytus 

vadovybės rezoliucijoje;  

 organizuoja įslaptintų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dalyvauja specialiosios ekspertų 

komisijos darbe;  

 tvarko asmenų pranešimus, prašymus, skundus bei atsakymus į juos; 

 nagrinėja ir pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių 

institucijų ar įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus; 

 organizuoja ir kontroliuoja įstaigoje rengiamų dokumentų tinkamą įforminimą bei teikia 

metodinę pagalbą šiais klausimais; 

 rengia įstaigos bendrosios (neįslaptintos) ir įslaptintos dokumentacijos planus, 

dokumentacijos planų papildymų sąrašus, dokumentų registrų sąrašus ir kontroliuoja jų taikymą, 

formuojant bylas įstaigos padaliniuose; 

 organizuoja įstaigos archyvo darbą pagal šį darbą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus; 

 tvarko įstaigos antspaudų ir metalinių spaudų apskaitą bei išdavimą,  rengia jų naikinimo 

aktus; 

 informuoja įstaigos vadovybę apie dokumentų rengimo būklę įstaigoje, teikia pasiūlymus, 

kaip ją tobulinti; 

 užtikrina asmenų aptarnavimo Šiaulių TI kokybę, organizuoja asmenų aptarnavimo 

gerinimo priemonių ir iniciatyvų įgyvendinimą; 

 užtikrina Dokumentų valdymo sistemos darbą įstaigoje, administruoja Dokumentų valdymo 

sistemą (kuria, koreguoja, tvarko bylas, registrus, nustato saugas, kuria ir koreguoja sistemos 

elementus, organizuoja naujų sistemos narių sukūrimą ir nesančių pašalinimą, vykdo kitus su 

sistemos administravimu susijusius darbus), apmoko darbuotojus dirbti su Dokumentų valdymo 

sistema, informuoja apie sistemos pakeitimus ir patobulinimus;  

 Vykdo kitas pagal veiklos sritį Administracijos reikalų skyriui priskirtas funkcijas. 


