
ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS 

 

 Administratorius vykdo šias funkcijas:  

 organizuoja dokumentų laikymą ir jų apsaugą, priima dokumentus, tikrina jų įforminimą;  

rengiant dokumentus vadovaujasi dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklėmis ir to paties reikalauja iš progimnazijos darbuotojų; 

 atsako į progimnazijos lankytojų klausimus, priima ir suteikia (perduoda) informaciją telefonu, 

elektroniniu paštu ar faksu;  

 registruoja gaunamus bei siunčiamus raštus ir dokumentus atitinkamuose sąrašuose ar registruose; 

 užtikrina kokybišką ir greitą gautos korespondencijos tvarkymą ir perdavimą progimnazijos 

direktoriui: tą pačią dieną informuoja progimnazijos direktorių apie gaunamus raštus, dokumentus 

ar kitą informaciją bei progimnazijos direktoriaus pavedimu ją perduoda priskirtiems 

darbuotojams;  

 priima, registruoja ir įstaigos direktoriui ar kitiems įstaigos darbuotojams perduoda telefonu, 

elektroniniu paštu, faksu ar žodžiu gautą informaciją, jei tuo metu jų nebuvo darbo vietoje; 

 rengia ir registruoja vidinius įstaigos dokumentus (išrašomas sąskaitas faktūras, prašymus, raštus 

ir pan.) atitinkamuose sąrašuose ar registruose bei derina juos su progimnazijos direktoriumi ir 

administracijos atstovais; 

 progimnazijos direktoriaus pavedimu rengia įstaigos raštus; 

 veda duomenis į Personalo valdymo modulį (pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį, suveda darbo 

grafikus, direktoriaus įsakymus personalo klausimais, kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, 

darbuotojų atostogų grafikus ir kt.); 

 registruoja ir siunčia dokumentus per DVS; 

 vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus pagal kompetenciją. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Administratorius turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 įgyta profesinė kvalifikacija, privalumas – aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis 

išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;  

 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

 valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas; 

 išmanyti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo, 

perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką; 

 savarankiškas savo veiklos planavimas ir organizavimas, iškilusių problemų ir konfliktų 

sprendimas;  

 informacijos kaupimas, sisteminimas, apibendrinimas ir išvadų rengimas. 

 Administratorius turi žinoti ir išmanyti: 

 progimnazijos struktūrą;  

 progimnazijos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;  

 dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

 raštvedybos taisykles;  

 personalo valdymo ir dokumentų valdymo sistemų veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

 dokumentų apipavidalinimo ir apdorojimo metodus; 

 darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus. 

 Administratorius privalo vadovautis: 

 Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 



 progimnazijos nuostatais; 

 darbo tvarkos taisyklėmis;  

 darbo sutartimi; 

 kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis 

ir pan.). 
 


