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ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO “ATŽALYNAS” BIURO ADMINISTARTORĖS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Šiaulių sporto centro  „Atžalynas“ biuro administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal 

darbo sutartį. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės grupė – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A ir B lygiui, atsižvelgiant į 

būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.   

 

II. PASKIRTIS 

2. Šiaulių sporto centro  „Atžalynas“ biuro administratoriaus pareigybė reikalinga tvarkyti 

sporto mokyklos dokumentaciją, priimti ir perduoti informaciją direktoriui bei visiems mokyklos 

darbuotojams. 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

3.  Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos reikalavimus:  

3.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą.  

3.2. Gerai žinoti valstybinę kalbą, raštvedybos taisykles. 

3.3. Žinoti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus  

3.4. Mokėti dirbti kompiuteriu.  

3.5. Būti pareigingam, darbščiam, paslaugiam, gebėti bendrauti. 

3.6. Greitai pažinoti visus sporto mokyklos darbuotojus. 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. Registruoja gaunamus, siunčiamus raštus, perduoda juos vykdytojams ir kontroliuoja jų 

vykdymą; 

4.2.rengia būtinus dokumentus ar jų projektus;  

4.3. priima, veda apskaitą, užtikrina informacijos panaudojimą ir saugojimą;  

4.4.kontroliuoja dokumentų, perduodamų pasirašyti vadovui, parengimą, įforminimo kokybę, 

derinimą, tvirtinimą;  

4.5. tvarko įstaigos darbuotojų dokumentus (įformina įsakymus, tvarko asmens bylas, tvarko 

darbo sutartis,; 

4.6. atlieka dokumentų spausdinimo, kopijavimo ir dauginimo darbus;  

4.7. informuoja įstaigos vadovą apie gautus pranešimus; 

4.2. sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją; 

4.3. priima ir išsiunčia informaciją telefonu, faksu, elektroniniu paštu; 

4.4. priima interesantus ir svečius; 

4.6. Iškviečia reikiamus asmenis. 

4.8. Žino darbuotojų vardus, pavardes, adresus ir telefonus. 



4.9. primena įstaigos vadovui būtinus darbus, rengiamus posėdžius, pasitarimus;  

4.10. informuoja ir kviečia įstaigos darbuotojus į posėdžius, pasitarimus;  

4.11. atsako į lankytojų klausimus; 

4.12. nepriima iš darbuotojų nekokybiškai ir netvarkingai parengtų dokumentų, kuriuos reikia 

perduoti įstaigos vadovui; 

4.13. tvarko priimamų ir atleidžiamų darbuotojų dokumentus; 

4.14. veda sporto mokyklos vidaus įsakymų, atostogų ir komandiruočių įsakymų registraciją. 

4.15. protokoluota mokykloje pravedamus pasitarimus; 

4.16. vadovaujasi raštvedybos taisyklėmis ir to paties prašo iš kitų darbuotojų; 

4.17. vykdo kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, direktoriaus pavedimus ir užduotis, 

atitinkančias sporto mokyklos tikslus ir funkcijas. 

V. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ 

 

5. Darbuotoją skiria ir atleidžia iš darbo sporto centro direktorius, Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

           6. Darbuotoją skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas sporto centro  direktorius, 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui, atskaitingas centro 

direktoriui. 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka: 

8.1. Už pavestų užduočių vykdymą laiku ir kokybiškai; 

8.2. už pateiktos informacijos teisingumą 

8.3.  už savalaikį gaunamų dokumentų registravimą, susisteminimą ir perdavimą direktoriui; 

8.4. už dokumentų saugumą ir savalaikį atidavimą į archyvą; 

8.5. už mokyklos darbuotojų asmens bylų tvarkingumą ir jų saugumą; 

8.6. už saugą darbe, priešgaisrinės saugos reikalavimus; 

8.7. už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą. 

__________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

 ____________________________ _________________ _______________________ 

        (darbuotojo pareigos)         (parašas)          (vardas, pavardė) 

 


