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Pasikeitus darbo sąlygoms, teisės aktų apimčiai ar reikalavimams, nuostatai turi būti atitinkamai 

papildyti (pakeisti), apie tai turi būti supaţindintas darbuotojas. 

  

 ADMINISTRATORĖS PERSONALO SPECIALISTĖS  PAREIGINIAI NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI  DALIS 

 

1.1 Administratorę personalo specialistę  į darbą priima ir atleidţia  iš pareigų, nustato jos atlyginimą, 

tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ją ir skiria nuobaudas bendrovės direktorius. 

1.2  Administratorė personalo specialistė priimama į darbą atitinkanti II skyriuje nurodytus 

reikalavimus,  pasiţyminti iniciatyvumu, išmananti darbo komandoje reikšmę, komunikabili ir 

galinti savarankiškai dirbti ir sugebanti spręsti problemas, ţinanti reprezentavimo subtilumus.  

1.2.1 Administratorė personalo specialistė  pavaldi bendrovės direktoriui.   

1.2.2 Administratorė personalo specialistė savo darbe vadovaujasi:  

1.2.3 Lietuvos Respublikos Konstitucija ir LR galiojančiais įstatymais. 

1.2.4 Bendrovės įstatais. 

1.2.5 Bendrovės vidaus tvarka. 

1.2.6 Bendrovės vadovo įsakymais ir potvarkiais ir kitais bendrovės lokaliniais teisės aktais. 

1.2.7 Šiais pareiginiais nuostatais.  

1.2.8 Laike administratorės personalo specialistės atostogų, komandiruotės, ligos metu jos 

pareigas vykdo kitas bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas  darbuotojas. 

 

 

II. REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

2.1 Reikalavimai administratorės personalo specialistės  kvalifikacijai prieš priimant į darbą: 

2.1.1 Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

2.1.2 Mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir bent vieną uţsienio kalbą. 

2.1.3 Ţinoti raštvedybos pagrindus. 

2.1.4 Mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis, 

kompiuteriu. 

2.1.5  Mokėti savarankiškai planuoti savo darbus. 

2.1.6  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

2.1.7 Sklandţiai dėstyti mintis raštu ir ţodţiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų 

rengimo taisykles. 

2.1.8  Ţinoti įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, bendrovės darbo specifiką bei 

darbo problemas ir būdus joms išspręsti, įstatyminius darbo organizavimo, bendravimo 

pagrindus. 

2.1.9 Nuolat gilinti  ţinias, kelti profesinę kvalifikaciją. 

2.1.10  Neplatinti informacijos, laikomos įmonės komercine ar tarnybine paslaptimi. 

 

III. PAREIGOS 

 

3.1 Informuoti įmonės darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdţius, pasitarimus, 

supaţindinti juos su darbo planais. 

3.2 Rengti įsakymų projektus, derinti juos su padalinių vadovais, pateikti juos direktoriui 

tvirtinti. 

3.3 Rengti direktoriaus įsakymus darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo sutarties sąlygų 

pasikeitimo, paskatinimų, darbo drausmės laikymosi, jų poilsio ir neatvykimo į darbą dėl 

ligos, laiko apskaitos, atleidimo iš darbo klausimais. 
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3.4 Surašyti darbuotojų darbo sutartis, pildyti jų registravimo ţurnalą, daryti ţymas sutartyse 

apie darbo sąlygų pakeitimus, darbo santykių nutraukimą. 

3.5 Įstatymų nustatyta tvarka vykdyti darbuotojų darbo laiko apskaitą, apie tai ţymėti darbo 

apskaitos ţiniaraštyje (tabelyje), įforminti ir įteikti darbuotojams darbo paţymėjimus. 

3.6 Įstatymų nustatyta tvarka teikti informaciją socialinio draudimo ir kitoms įstaigoms apie 

darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimo iš darbo bei darbo sąlygų pakeitimus. 

3.7 Gauti iš padalinių vadovų  informaciją apie atliktus darbus ir su jais supaţindinti direktorių. 

3.8 Atsakyti telefonu į klausimus, priimti informaciją, ją perduoti direktoriui, priimti ir perduoti 

ţinias faksu, elektroniniu paštu. 

3.9 Registruoti lankytojus, informuoti apie juos bendrovės direktorių. 

3.10 Registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus, sisteminti gaunamus dokumentus ir 

informaciją, ją perduoti vykdytojams, kontroliuoti vykdymo terminus. 

3.11 Uţtikrinti dokumentų saugumą ir laiku perduoti juos į archyvą. 

3.12 Ţinoti darbuotojų vardus, pavardes, adresus, telefonus. 

3.13 Rūpintis, kad direktorius ir administracijos darbuotojai būtų aprūpinti kanceliarinėmis 

priemonėmis, tiksliai veiktų orgtechnika, kad direktoriaus darbo vieta būtų tvarkinga. 

3.14 Informuoti direktorių apie gautus pranešimus, prašymus apie būtinus darbus, dalyvavimą 

posėdţiuose, pasitarimuose. 

3.15 Sudaryti atestuojamų bendrovės darbuotojų pareigybių (pozicijų) sąrašus, juos teikti 

suderinimui direktoriaus pavaduotojui ir pateikti tvirtinti bendrovės direktoriui. 

3.16 Sudaryti bendrovės energetikos darbuotojų, kuriuos privalu atestuoti pagal „Energetikos 

objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą“, 

vardinį sąrašą ir suderinus su direktoriaus pavaduotoju, teikti tvirtinti bendrovės direktoriui. 

3.17 Parengti specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų aprašą ir suderinus su direktoriaus 

pavaduotoju, teikti tvirtinti bendrovės direktoriui. 

3.18 Kasmet sudaryti įmonės energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių darbuotojų 

atestacijos kalendorinį grafiką ir suderinus su direktoriaus pavaduotoju, teikti tvirtinti 

bendrovės direktoriui. 

3.19 Nuolat pildyti „Energetikos objektus ir įrenginius eksploatuojančių darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo apskaitos ţurnalą“. 

3.20 Tvarkyti bendrovės energetikos darbuotojų kvalifikacijos ir atestavimo dokumentų 

skaitmeninę duomenų bazę, į ją įtraukiant skanuotas dokumentų (paţymėjimų, atestatų, 

sertifikatų ir kt.) kopijas. 

3.21 Dalyvauti rengiant, taisant, papildant „Įmonės energetikos objektus ir įrenginius 

eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašą“. 

3.22 Organizuoti bendrovės energetikos darbuotojų atestavimo komisijų sudarymą, atestavimo 

komisijų posėdţius, atestuotiems darbuotojams parengti atestavimo paţymėjimus, juos 

pateikti pasirašyti direktoriui ir įteikti darbuotojams. 

3.23 Organizuoti kitų darbuotojų pareiginiuose nuostatuose nurodytų, reikalingų mokymo 

kursų, seminarų išklausymą  su direktoriaus pavaduotoju suderintu laiku. 

3.24 Tvarkyti bendrovės techninį archyvą pagal „Įmonės techninio archyvo aprašą“. 

3.25  Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant bendrovės įstatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, 

kolektyvinę sutartį, pareigines instrukcijas, kitus personalo valdymą reglamentuojančius 

dokumentus. 
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3.26  Rengti įsakymų veiklos organizavimo klausimais projektus, susijusius su personalo 

administravimu. 

3.27  Direktoriaus pavedimu rengti dokumentus dėl darbo drausmės paţeidimų. 

3.28  Direktoriaus pavedimu  rengti dokumentus dėl darbuotojų skatinimo, apdovanojimų. 

3.29 Pagal savo kompetenciją tvirtinti dokumentų kopijas. 

3.30  Direktoriaus pavedimu ruošti atsakymų projektus į įvairių institucijų ir fizinių asmenų 

paklausimus. 

3.31 Priimti svečius, interesantus, delegacijas, partnerius, juos priimant laikytis svečių 

priėmimo etiketo. 

3.32 Elgtis korektiškai, būti  nepriekaištingos išvaizdos. 

3.33 Atlikti kitus teisėtus bendrovės vadovo nurodymus . 

 

IV. TEISĖS 

 

4. Administratorė personalo specialistė  turi teisę: 

4.1 Susipaţinti su įmonės vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su jos veikla. 

4.2 Teikti darbo, susijusiomis su šioje instrukcijoje numatytomis pareigomis, tobulinimo 

pasiūlymus. 

4.3 Uţklausti pati ar bendrovės direktoriaus pavedimu bendrovės struktūrinių padalinių 

vadovus, specialistus ir darbuotojus reikiamos informacijos (ataskaitų, paaiškinimų ir t.t.) ir 

dokumentų. 

4.4 Reikalauti iš bendrovės vadovybės pagalbos vykdant šioje pareiginėje instrukcijoje 

numatytas pareigas. 

4.5 Nepriimti iš padalinių vadovų ir vykdytojų neteisingai ir netvarkingai parengtų ir įformintų 

dokumentų, kuriuos reikia perduoti direktoriui ar kitoms organizacijoms. 

4.6  Kontroliuoti dokumentų uţduočių vykdymą. 

4.7 Informuoti padalinių vadovus apie raštvedybos bei dokumentų saugojimo būklę ir teikti 

siūlymus dėl darbo tobulinimo. 

4.8 Tikrinti kaip vykdomi direktoriaus įsakymai, kitų institucijų nutarimai, susiję su darbuotojų 

teisėmis ir garantijomis.  

4.9 Kontroliuoti kaip laikomasi vidaus darbo tvarkos taisyklių, pareiginių nuostatų reikalavimų.  

4.10 Perspėti darbuotojus netinkamai naudojančius pagrindines darbo priemones ir inventorių.  

4.11 Tobulinti savo kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, mokymuose bei kituose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose.  

 

 

     V.  ATSAKOMYBĖ 

 

5.1 Administratorė personalo specialistė  atsako uţ: 

5.2 Kokybišką ir greitą gautos korespondencijos tvarkymą ir pateikimą bendrovės direktoriui. 

5.3  Gautų dokumentų registravimą, sisteminimą ir pateikimą atsakingiems vykdytojams. 

5.4 Dokumentų saugumą ir atidavimą į archyvą nustatyta tvarka ir laiku. 

5.5 Bendrovės komercinių ir gamybinių paslapčių saugojimą. 

5.6 Korektišką lankytojų priėmimą. 

5.7 Uţ savo pareigų, nustatytų šiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal 

galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. 

5.8 Uţ įstatymų paţeidimus, padarytus atliekant darbus pagal galiojantį Lietuvos 

Respublikos administracinių nusiţengimų, baudţiamąjį bei civilinį kodeksus. 
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5.9 Uţ padarytą materialinę ţalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį 

kodeksus. 
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NUOSTATŲ  NAUDOJIMO  PAGRINDINĖS  SĄLYGOS 

 

Darbuotojas, prieš pasirašant darbo sutartį, turi būti supaţindintas su šiais Nuostatais ir turi 

būti gautas rašytinis darbuotojo sutikimas su Nuostatų sąlygomis. 

 

 Šie nuostatai turi būti įrašyti į Pareiginių nuostatų sąrašą. 

 

Šių Nuostatų egzemplioriai turi būti saugomi: 

- darbuotojo asmens byloje (1 egz.); 

- kopija pas darbuotoją (1 egz.); 

skaitmeninis Nuostatų variantas saugomas serveryje: Bendras  

\\SRV1\Instrukcijos\Pareiginiai_nuostatai/Administratorepersonalospecialiste PN-17-04.pdf 

 

 

Nuostatų egzempliorius, kuris saugomas darbuotojo asmens byloje, turi būti surištas, 

surišimas antspauduotas įmonės antspaudu su direktoriaus parašu. 

 

Nuostatai priskiriami veiklos organizavimo dokumentams. Nuostatus kopijuoti, duoti naudotis 

asmenims, nesusijusiems su įmone, be direktoriaus sutikimo draudţiama. 

 

Šiuose Nuostatuose yra 6 numeruoti lapai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


