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lsakymu Nr. (1.1l) V-_j_

VISAGINO SVMUMO PAGALBOS TARNYBOS
SERETORIAUS.ARCHYVARO PAREIGYBES APRASYUAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Visagino Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnybos) sekretoriaus-archyvaro (toliau -
sekretoriaus) pareigybes grupe yra specialistas.

2. Pareigybes lygis - B.
3. Pareigybes paskirtis tvarkyti Tarnybos dokumentus pagal raStvedyb4 ir archyvavim4

reglamentuoj andiq dokumentq reikalavimus.
4. Sekretorius yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS RNX.I.LAVIMAI 5I.I.S PAREIGAS EINANEIAM DARBUOTOJUI

5. Tureti ne Zemesni kaip auk5tesniji iSsilavinimq, igytq iki 2009 metq, ar specialqjividurini
iSsilavinim q, igytE iki 1 995 metq.

6. Moketi valstybing kalb4 pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytas kalbos
mokejimo kvalifikacines kategorijas.

7. Zinoti ir moketi taikyti raStvedybos standartus ir archyvq tvarkymo reikalavimus,
dokumentq rengimo taisykles.

8. Moketi uZsienio kalbq ir naudotis informacinemis technologijomis.
9. Moketi sisteminti informacijq, gebeti savaranki5kai planuoti, rengti ataskaitas, buti

tvarkingu, atidziu, komunikabiliu, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas.

III SKYRIUS
Slas pARETcAS ErNANero DARBUoToJo FUNKCTJos

10. Sias pareigas einantis darbuotojas vykdo Sias funkcijas:
10.1. organizuoja dokumentq rengim4, registravim4, laikym4 ir jq apsaug4;
10.2. priima i5 Tamybos darbuotojq dokumentus, tikrina jq iforminim4;
I 0.3. kontroliuoj a Tarnybos direktoriaus isakymq vykdym4;
10.4. perZi[ri gaut4korespondencrjq, atliekapirminijos tvarkym4, registruoja, atiduodapagal

paskirti / su Tarnybos direktoriaus rezoliucij4 iteikia j4 vykdytojams;
10.5. sutvarko siundiamqi4 korespondencij4: uZregistruoja, patikrina ar teisingai iforminta,

sur[Siuoja, esant reikalui, uZpildo registrus, Zymi vokus arba uZklijuoja pa5to Zenklus ir iSsiundia;
I 0.6. spausdina dokumentus;
10.7. rengia Tarnybos direktoriaus isakymus;
10.8. rengia Tarnybos dokumentacijos plan4, kontroliuoja jo taikym4 formuojant bylas;
10.9. rengia unifikuotas dokumentq formas, Tarnybos ra5tvedybos taisykles;
10.10. supaZindina su ra5tvedybos reikalavimais / naujovemis Tarnybos darbuotojus,

konsultuoja juos raStvedybos ir archyvavimo klausimais;
10.1 1. archywoja Tarnybos bylas laikantis archyvq darbo taisykliq;
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10.12. informuoja Tamybos direktoriq apie Tarnybos raStvedybos b[klg, teikia pasi[lymus,
kaip j4 tobulinti;

I 0. 1 3. i5duoda paZymas;
I 0. 14. rengia atsakymus i paklausimus;
10.15. dalyvauja Tarnybos darbo grupiq veikloje;
1 0. I 6. tobulina savo kvalifikacijq;
10.17. laikosi teises norminiq aktq, patvirtintq Tarnybos darbo tvarkos taisykliq;
10.18. pagal savo kompetencij4 vykdo kitus teises aktais nustatytus ar Tarnybos direktoriaus

pavedimus.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

I l. Sias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
1 1.1. uZ funkcijq vykdym4, vykdomos veiklos apskait4;
11.2. \Z konfidencialumo principo laikym4si, informacijos, susijusios su asmens

duomenimis, su kuria susipaZino vykdydamas savo pareigas viesinim4 teises aktq nustatyta tvarka;
11.3. uL bendradarbiavimu pagristq santykiq uZtikrinim4, etikos normq laikymqsi, skaidriai

priimamus sprendimus, uZ informacij os teisingum4;
11.4. uZ Tarnybos direktoriaus isakymq, nurodymq, pavedimq vykdymq;
I 1.5. uZ saugos darbe ir gaisrines saugos darbo vietoje reikalavimq laikym4si, perduoto turto

ir aplinkos apsaug4, vidaus tvarkos reikalavimq vykdym4;
I 1.6. uZ teising4 vie5os informacijos apie Tarnybos veikl4 skelbim4.
12. UZ pareigq nevykdym4, netinkam4 vykdym4 Sekretorius atsako Lietuvos Respublikos

istatymq nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Su Siuo pareigybes apra5ymu, papildymais ir pakeitimais darbuotojas supaZindinamas
darbo vietoje bei patvirtina paraSu, jog su juo susipaZino.

14. Pareigybes apraSym4, jo papildymus, pakeitimus tvirtina Tamybos direktorius.

SusipaZinau

(para5as)

(vardas ir pavarde)

(data)


