
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

• turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį 

vidurinį išsilavinimą; 

• gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, 

Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Valstybės ir tarnybos 

paslapčių įstatymu, Įslaptintos informacijos administravimo ir išslaptinimo, Įslaptintai informacijai 

skirtų laikmenų tvarkos aprašo reikalavimais; 

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

• atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. 

  

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą, įforminimą, saugojimą, rengimą ir 

prieinamumą, šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• dokumentų valdymo sistemos (toliau – DVS) priemonėmis tvarko direktoriaus priimtus 

įsakymus veiklos klausimais, dėl personalo ir atostogų vaikui prižiūrėti, dėl komandiruočių ir 

atostogų, turto valdymo klausimais, registruoja, įkelia į DVS skaitmenines šių dokumentų kopijas, 

siekdamas užtikrinti šių dokumentų įtraukimą į Šiaulių TI dokumentų apskaitos sistemą, o prireikus 

– operatyvų informacijos apie juos valdymą; 

• DVS priemonėmis tvarko iš kitų institucijų gautus įsakymus: registruoja, teikia įstaigos 

direktoriui, žymi teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimus; 

• DVS priemonėmis registruoja ir tvarko gautų piliečių ir kitų asmenų skundų ir prašymų 

(pareiškimų, pasiūlymų) ir jų nagrinėjimo dokumentų bei registrų popierines ir skaitmenines bylas; 

• registruoja DVS priemonėmis įstaigos administracinių padalinių informacinius vidaus 

dokumentus; 

• organizuoja, kad įstaigoje įslaptinta ir neslapta dokumentacija būtų tvarkoma, 

vadovaujantis norminiais teisės aktais ir metodiniais nurodymais; 

• organizuoja bei kontroliuoja gautos ir siunčiamos įslaptintos ir neslaptos 

korespondencijos tvarkymą; 

• sistemina informaciją apie įstaigos direktoriaus įsakymų pakeitimus, papildymus 

negaliojimus; 

• tvirtina dokumentų kopijas; 

• rengia įstaigos įslaptintos bei neslaptos dokumentacijos planų projektus ir kontroliuoja 

jų taikymą, formuojant bylas įstaigos administraciniuose padaliniuose; 

• redaguoja ir vizuoja įstaigos direktoriaus įsakymų projektus, užtikrindamas teisės aktų 

rekomendacijų ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų atitikimą; 

• teikia įstaigos darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų rengimo, 

tvarkymo, apskaitos bei saugojimo klausimais; 

• informuoja Administracijos reikalų skyriaus viršininką apie dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos būklę, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo; 

• tvarko antspaudų ir spaudų apskaitą, surenka nenaudojamus antspaudus ir spaudus;  

• dalyvauja Dokumentų ekspertų bei Specialiosios ekspertų komisijos darbe bei tvarko 

šių komisijų dokumentaciją; 

• dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe; 

• užtikrina darbo metu gaunamos informacijos konfidencialumą; 

• koordinuoja Administracijos reikalų skyriaus raštvedžių atliekamą darbą; 



• siekiant skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo, vykdo įstaigos direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Administracijos reikalų skyrių, bei Administracijos reikalų 

skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus, susijusius su priskirtos 

veiklos uždaviniais ir funkcijomis; 

• tikrina administracijos padaliniuose tvarkomas bylas, praėjus vieniems metams po jų 

užbaigimo; 

• rengia Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

vertinimo analizę. 

 


