
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  
 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
6.1.Centro personalo specialistu gali dirbti asmuo ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, turintis 

aukštąjį (ne)universitetinį išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienerių metų darbo stažą 
personalo valdymo srityje, pasitikrinęs sveikatą. Personalo specialistu gali būti asmuo 
nepaisant jo amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, 
įsitikinimų; 

6.2.geba dirbti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 
teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą; 

6.3.turi žinoti: 
6.3.1. Centro veiklos sritis, struktūrą; 
6.3.2. darbo organizavimo tvarką; 
6.3.3. Vidaus darbo tvarkos taisykles; 
6.3.4. personalo valdymą reglamentuojančius valstybės teisės aktus ir kitus Lietuvos 

Respublikos teisės norminius aktus, susijusius su jo atliekamu darbu, teisės aktų 
rengimo ir raštvedybos taisykles; 

6.3.5. dokumentų rengimo, įforminimo ir raštvedybos taisykles; 
6.4.moka lietuvių kalbą teisės aktais nustatytu mokėjimo lygiu; 
6.5.moka valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai 

dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
6.6.turi teisės aktais patvirtinantį kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos pažymėjimą arba 

moka dirbti kompiuterio programomis: teksto rengykle, skaičiuokle, elektroninio pašto 
tvarkymo programa, interneto naršykle; 

6.7.moka užsienio kalbą/kalbas pagal bendruosius Europos kalbų metmenis. 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
8.1. užtikrina tvarkingą personalo administravimą;  
8.2. dalyvauja rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, sudarančius 

efektyvios veiklos pagrindą;  
8.3. padeda organizuoti priėmimo į pareigas konkursus, dalyvauja parenkant darbuotojus;  
8.4. rengia veiklos norminius dokumentus (įsakymus, sprendimus ir kt. dokumentus dėl 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo, atleidimo, perkėlimo, 
kasmetinių, tikslinių atostogų, atostogų kvalifikacijai tobulinti suteikimo, materialinių 
pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų skyrimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų 
skyrimo, konkursų bei kitų komisijų ir darbo grupių sudarymo ir kt. klausimais);  

8.5. analizuoja ir organizuoja pareiginių nuostatų rengimą, dalyvauja juos rengiant, 
bendradarbiaujant su struktūrinių padalinių vadovais;  

8.6. rengia darbo sutartis, jų pakeitimus, nutraukimus, tvarko viso personalo valdymo 
dokumentų, susijusių su darbuotojų įdarbinimu bei atleidimu procedūrą;  

8.7. renka, kaupia ir tikslina informaciją apie darbuotojus;  
8.8. tvarko darbuotojų asmens bylas, perduoda jas archyvui pagal patvirtintą bylų 

nomenklatūrą;  
8.9. derina/rengia administracijos, struktūrinių padalinių, skyrių darbuotojų atostogų 



teikimo grafikus;  
8.10. tvarko Centro archyvą pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą; 
8.11. rengia pagal savo kompetenciją pažymas ir kitus dokumentus; 
8.12. pildo Centro administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 
8.13. ruošia įsakymų projektus, registruoja įsakymus veiklos organizavimo klausimais; 
8.14. atlieka pirminį gaunamos korespondencijos tvarkymą, ją registruoja, pateikia Centro 

direktoriui; 
8.15. tvarko siunčiamą korespondenciją: registruoja parengtus ir Centro direktoriaus 

pasirašytus dokumentus; 
8.16. atlieka kartu su bylą sudariusiu darbuotoju dokumentų vertės ekspertizę ir sudaro 

naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą; 
8.17. formuoja, tvarko nuolatinio ir ilgo saugojimo archyvines bylas, nuolatinio ir ilgo 

saugojimo bylų aprašus, laikino saugojimo bylų sąrašus už atitinkamus metus, naikina 
atrinktas bylas (dokumentus); 

8.18. tvirtina dokumentų kopijų tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka; 
8.19. supažindina Centro darbuotojus su: 

8.19.1. vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir jų pakeitimais; 
8.19.2. konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo 

laikymosi tvarkos aprašu; 
8.20. kontroliuoja darbuotojų darbo drausmę;  
8.21. laikosi konfidencialumo ir korupcijos prevencijos principų; 
8.22. laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų įstaigos vidaus tvarką reguliuojančių 

norminių teisės aktų; 
8.23. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros 

reikalavimų; 
8.24. laikosi darbo drausmės ir etikos normų; 
8.25. kelia savo profesinę kvalifikaciją; 
8.26. laiku pasitikrina sveikatą; 
8.27. laikosi Centro direktoriaus patvirtinto darbo ir poilsio grafiko. Nurodytus darbus 

atlieka laiku ir kokybiškai; 
8.28. įvykus nelaimingam atsitikimui skubiai suteikia pirmąją pagalbą, informuoja Centro 

direktorių, esant reikalui, kviesti greitąją medicinos pagalbą; 
8.29. susirgus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių negalint atvykti į darbą, praneša apie tai 

direktoriui; 
8.30. palaiko tvarką ir švarą darbo vietoje; 
8.31. nepažeidžia Centro direktoriaus nurodymų, vengia bet kokio neigiamo poveikio 

Centro reputacijai; 
8.32. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytose komisijose, darbo grupėse bei projektuose; 
8.33. vykdo kitus teisėtus Centro direktoriaus nurodymus. 
 


