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ADMINISTRACIJOS PADALINIO SEKRETORIAUS  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I. PAREIGYBĖ 

  

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Administracijos padalinio 

sekretoriaus, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – sekretorius), pareigybė priskiriama 

kvalifikuotų darbuotojų grupei. 

2. Pareigybės lygis – C. 

3. Pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą Globos namų dokumentų valdymą, 

įforminimą, rengimą, tvarkymą bei saugojimą.  

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Globos namų direktoriui.  

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą sekretoriaus profesinę 

kvalifikaciją; 

5.2. būti susipažinusiam ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais personalo valdymą, vidaus tvarką; 

5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles;  

5.4. gebėti savarankiškai planuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje; 

5.5. mokėti naudotis biuro technika (faksu, kopijavimo aparatu, skeneriu);  

5.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. rengia ir įformina Globos namų dokumentų apyvartą; 

6.2. vykdo darbuotojų asmens bylų tvarkymą; 

6.3. perduoda vykdytojams Globos namų direktoriaus vizuotus dokumentus su 

rezoliucijomis ir vykdymo terminais; 

6.4. priima svečius; 

6.5. bendrauja telefonu, faksu, elektroniniu paštu; 

6.6. renka, sistemina ir analizuoja informacija; 

6.7. dokumentuoja Globos namų veiklą; 

6.8. priima gautus paštu, kitomis ryšio priemonėmis ar tiesiogiai pristatytus 

dokumentus, juos registruoja, tvarko, perduoda atsakingiems darbuotojams; 

6.9. registruoja siunčiamus raštus ir laiku išsiunčia (el. paštu, faksu bei paštu); 

6.10. rengia Globos namų direktoriaus įsakymų projektus bei siunčiamus dokumentus 

(raštus, pažymas, prašymus, atsiliepimus, įgaliojimus ir pan.), techniškai rengia (spausdina, 

kopijuoja, skenuoja) siunčiamų dokumentų priedus; 

6.11. ruošia, klasifikuoja ir pildo personalo dokumentus; 

6.12. naudoja informacines technologijas dokumentų ruošimui ir sisteminimui;  

6.13. atlieka administravimo funkcijas; 
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6.14. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.15. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.16. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.17. vykdo kitus globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais.   

 

 

____________________ 
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