
PATVIRTINTA
Neringos socialiniq paslaugrl centro
Direktoriaus 2020-08-03

fsakymu Nr. PC2-23

I. PAREIGYBTSCHARAKTERISTIKA

Administratore/ius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutarti, kuriam nustat,.tas
pareigybds pavaldumas - specialistas, pareigybes lygis 42, pareigybes kodas 2421.

[. BENDRIEJIREIKALAVIMAI

1. Administratore/iq idarbq priima ir is pareigq atleidzia Neringos socialiniq paslaugq centro
(toliau - Centro) direktorius.

2. Administratore/ius yra tiesiogiai pavaldi/us Centro direktoriui.
3. Sis pareigybds apralymas reglamentuoja Centro administratores/iaus pareigybds

charakteristikq paskirti, specialiuosius reikalavimus darbuotojui, jo funkcijas ir
pavaldum4.

4. Administratore/iu gali dirbti asmuo, turintis aukst4ii universitetin! socialiniq mokslq
krypties i5silavinimq. Privalo mokdti valstybing lietuvig kalb6 iSmanlri raSivedyboi
pagrindus, mokdti dirbti naujomis rySiq ir kitomis organizacines technikos priemondmis.

5. Pasiiymeti tokiomis savybemis kaip tolerancijg geranoriSkumas, atsakingumas,
kiirybiSkumas bei iniciatyvumas. savo veikloje administratoruius turi vadovautis Siomis
vertybinemis nuostatomis: gerbti savo klientus ir vertinti kiekvieno iS jq unikalum4
stengtis suprasti kiekvienq klient4 ir jam padeti, vertinti visus klientus vienodai,
nei5skiriantjq socialines paddties, tikCjimo, rasis, llties ar paZiiirq.

6. Administratore/ius privalo laikltis konfidencialumo, apie klienq Zinomq informacij4
teikiant tik istatymu numatytais atvejais ir tik siekiant apginti kliento interesus.

7. Administratore/ius dirbdamas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos lstatymais ir kitais
teisCs aktais, LR Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, LR asmens duomenq teisinds
apsaugos istatymu, LR vieSojo administravimo istatymu, LR dokumenq ir archyvq
istatymq Vyriausybes nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, ralwedybos
taisyklemis, Neringos savivaldybes tarybos, Savivaldybes administracijos direktoriaui bei
centro direktoriaus isakymais, centro nuostatais, darbuotojq etikos kodeksu, darbo saugos
ir sveikatos, gaisrines saugos instrukcijomis, darbo vidaus tvarkos taisyklimis bei Siais
pareiginiais nuostatais.

8. Administratore/ius turi gebeti atsirinkti ir taikyti savo darbe lprastas taisykles ir
instmkciias, dirbti pagal nustaqtas procediiras, savarankiskai planuoti ir organizuoti savo
veiklq.

9. Administratord/ius turi iSklausyti ir zinoti saugos darbe, priesgaisrinds ir elektrosaugos
reikalavimus, privalo zinoti centro struktiirq veiklos sritis, darbo organizavi.o wa.k6
tamybinio etiketo reikalavimus.

10. Administratord/ius dirba pagal sudaryt4 darbo grafik4.

IYERINGOS SOCIALIMU PASLAUGU CENTRO ADMINISTRATORTS
PAREIGINIAI NUOSTATAI



I I . vadovaujantis hnogiSkomis vertybemis, abipuses pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo
principaiq administratord/ius privalo moketi uttikrinti sklandq Centro darbo proces4

12. uztikrinti cenro raswedybos warkymq pagal raswedybos standartus ir Dokumentq
rengimo ir iforminimo taisykles.

13. Rengti centro bylq nomenklatiiq ir sudaryti bylas pagal nustaq/tus bylq nomenklatiiros
indeksus.

14. Perziureti gaunamQ korespondencii+ atlikti pirmini ios tvarkymq registruoti dokumentq
valdymo sistemoje ,,I(ontora", atiduoti pagal paskirti ir su centro direltoriaus rezoliucija
iteikti j4 vykdy.toj ams.

15. Kontroliuoti, sutvarkyti siundiamq korespondencij6 registruoti, suriisiuoti, uzpildyti
registrus, Zenklinti vokus ir i5siqsti.

16. Priimti ir teikti informacijq telefonu, elektroninemis priemonemis.
I 7. Konsultuoti darbuotojus veiklos dokumentavimo klausimais.
18. Registruoti ir susieti su vykdytojais dokumentq valdymo sistemoje ,,Kontora.. Centro

sutartis (vie5qiq pirkimq turto panaudos, nuomos, autorines, susijusias su kultiirine
veikla) bei bendradarbiavimo dokumentus.

19. Vykdyti sutarEiq galiojimo terminq kontrolg.
20. Vykdyi Centro lankytojq registravimo kontrole.
21. Rtipintis, kad netr[kq kanceliariniq prekiq priziiireti kad patikimai ir tiksliai veikq

organizacine technika.
22. Rupintis ir priziEreti centro inventori% susijusi su darbuotojq emocinio mikroklimato

gerinimu bei darbo produktyvumo k€limu.
23. Organizuoti transporto paslaugos teikim4 Centro klientams, vesti Sios paslaugos

dokumentq apskait4.
24. Administruoti Neringos miesto neigaliqiq draugijos automobiliu teikiamos transporto

paslaugos apskait4
25. UZtikrinti Centro darbuotojq saugos ir sveikatos dokumentacijos tvarkymq bei kontrolg.
26. Bendradarbiauti su valstybOs, savivaldybiq institucijomis, istaigomis, kitomis

organizacijomis.
27. Rengti ir derinti archyviniq dokumentq apralus, sukomplektuoti bylas t pasibaigus

kalendoriniams metams suarchyvuoti Centro archyve.
28. Teikti informacij4 Centro intemeto svetainei www.nerinsossoc.lt
29. vykdyi su centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobodzio direktoriaus pavedimus

tam, kad bEq pasie}ti Centro tikslai ir igyvendinti uZdaviniai.
30. Teikti siElymus centro direktoriui ddl darbo organizavimo, dalyvauti Centro veiklos

programq rengime ir lykdyme.
3 l. Rengti metq veiklos ataskaitas, informacinius ir kitus dokumentus, paklausimus ir

atsakymus valstybes ir savivaldybiq istaigoms, nagrineja skundus A pasi0lymus.
32. Administratore/ius uZ savo veiklos rezultatus atsiskaito Centro direktoriui
33. Nuolat atnaujinti savo teorines su administratoriaus darbu susijusias Zinias ir praktinius

darbo igiidiius bei geb0jimus pagal Siai pareigybei keliamus reikalavimus.
34. Laikytis konfidencialumo, apie klienq ZinomQ informacijq teikri tik lstatymq numaq/his

atvejais ir tik siekiant apginti kliento interesus.

trI. DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS

IV. DARBUOTOJOTEISES

35. Nuolat kelti profesing kvalifikacijq uZsiimti savi5vieta.



36. BEti apriipintam darbo priemonemis.
37. Kontroliuoti dokumentq uiduo6iq vykdym4.
38. Nepriimti neteisingai ir netvarkingai parengtq ir iformintq dokumentq.
39. Kontroliuoti bylq tvarkymQ.
40. Dalyvauti Centro renginiuose, susirinkimuose.
4I. TurCti teisg iatostogas, da6o uimokest! ir kitas teises aktq nu$aqtas garantijas.
42. Kitos Lietuvos Respublikos ista6,rnq nustatytos teis€s.

V. DARBUOTOJOATSAI(OMYBE

43. Atsako & korektiSkq gautq duomenq panaudojimq turimos informacijos
konfidencialumq savo darbo kokybg.

44. Atsako uZ tinkamQ transporto paslaugos organizavim4 ir teikiml
45. Atsako u, tinkam4 dokumentacijos vedim+
46. Atsako uZ socialinio darbuotojo etikos, Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises akq,

Centro nuostaq darbo warkos taisykliq bei savo pareiginiq nuostatq laikymqsi.
47. Administratore./ius uz Siq pareiginiq nuostatq nevykdym4 ar savo lgaliojimq virsijim4

atsako Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka
48' AdministratorCs/iaus darbo vieta yra Neringos socialiniq paslaugq cenlre, buveines adresas Taikos

g. I l/2, Neringa.
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