
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

 

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

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

• gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, 

Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• organizuoja asmenų priėmimą pas įstaigos direktorių; 

• orientuoja asmenis, kurie telefonu kreipiasi į Šiaulių TI, nurodant įstaigos darbuotojų, 

į kuriuos jie turėtų kreiptis, pareigas, vardus ir pavardes, tarnybinių telefonų numerius; 

• direktoriaus pavedimu informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, 

posėdžius ir pan., teikia kitą reikalingą informaciją; iškviečia reikalingus darbuotojus pas įstaigos 

direktorių. 

• priima įstaigoje rengtus vidaus dokumentus, rūšiuoja bei skirsto juos pagal paskirtį ir 

pateikia įstaigos vadovui;  

• įstaigos vadovo (direktoriaus pavaduotojų) pasirašytus dokumentus perduoda 

Administracijos reikalų skyriaus raštvedžiui arba atsakingiems vykdytojams; 

• registruoja siunčiamus atsakymus į suimtųjų ir nuteistųjų bei kitų asmenų skundus ir 

prašymus, užtikrinant šių dokumentų įtraukimą į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas, o prireikus 

– operatyvų informacijos apie juos valdymą; 

• veda suimtųjų ir nuteistųjų laiškų, gautų ir siunčiamų iš/į valstybės, savivaldybės ir 

tarptautinėms institucijoms bei visuomeninėms organizacijoms, apskaitą, siekiant užtikrinti 

operatyvią jų paiešką; 

• teikia įstaigos darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų rengimo, 

tvarkymo, apskaitos bei saugojimo klausimais; 

• informuoja Administracijos reikalų skyriaus viršininką apie Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklių pažeidimus; 

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

• užtikrina darbo metu gaunamos informacijos konfidencialumą; 

• 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; 

• raštvedžiui gali būti pavesta atlikti kitų skyriaus raštvedžių (jų ligos, atostogų ar 

komandiruotės metu) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui 

pavestų funkcijų vykdymas; 

• įstaigos dokumentų valdymo sistemoje registruoja dokumentus, gautus iš Lietuvos 

teismų elektroninių paslaugų portalo. 


