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Sudeikiai 

 

 SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro (toliau – Centras)  sekretorius yra 

specialistas. 

2. Pareigybės lygis – B. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1.  turėti aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį 

išsilavinimą; 

3.2.  mokėti naudotis ir dirbti su informacinėmis technologijomis; 

3.3.  puikiai išmanyti raštvedybos dalykus; 

3.4.  mokėti ir taisyklingai vartoti valstybinę kalbą; 

3.5.  žinoti reprezentavimo subtilumus, tarnybinio etiketo reikalavimus, dalykinio 

pokalbio taisykles. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1.  Informuoja Centro direktorių apie gaunamus pranešimus; 

4.2.  Primena direktoriui būtinus darbus, dalyvavimus posėdžiuose, pasitarimuose; 

4.3.  Kviečia į posėdžius, pasitarimus dalyvius ir juos registruoja; 

4.4.  Priima ir praneša apie atvykusius lankytojus, svečius, delegacijas, atsako į jų 

klausimus; 

4.5.  Priima korespondenciją. Užrašo telefoninius pokalbius nesant direktoriui, jam 

grįžus informuoja; 

4.6.  Rengia ir įformina dokumentus pagal raštvedybos taisyklių reikalavimus; 

4.7.  Direktoriaus įpareigojimu spausdina, kopijuoja dokumentus; 

4.8.  Ruošia pažymas, pildo mokinių bei pedagogų registrą; 

4.9.  Tvarko darbuotojų asmens bylas; 



4.10. Tvarko Centro internetinį puslapį, jame talpina informaciją, dokumentus, 

kuriuos pateikia atsakingi Centro darbuotojai; 

4.11.  Priima ir teikia informaciją Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriui ir 

kitoms įstaigoms elektroniniu paštu; 

4.12.  Informuoja Centro darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, 

pasitarimus, 

supažindina juos su darbo planais; 

4.13. Konsultuoja Centro darbuotojus raštvedybos klausimais; 

4.14. Teikia Centro direktoriui naujausius paskelbtus teisės aktus ir kitus norminius 

dokumentus; 

4.15. Tvarko Pieno ir Vaisių programų dokumentaciją; 

4.16. Priima ir teikia informaciją telefonu; 

4.17. Registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus; 

4.18. Sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda vykdytojams; 

4.19. Paruošia ir derina su direktoriumi Metų dokumentacijos planą, registrų 

sąrašą; 

4.20. Saugo dokumentus bei archyvuoja  nustatyta tvarka; 

4.21. Rūpinasi patikimu kompiuterinės bei kopijavimo technikos veikimu. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ 

 

5. Sekretorius pavaldus Centro direktoriui. 

6. Už savo pareigų netinkamą vykdymą sekretorius atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 


