
PATVIRTINTA
Šiaulių miesto kultūros centro
„Laiptų galerija“ direktoriaus
2019 m. spalio 31 d. Įsk. Nr. 46-2

__________
ADMINISTRATORIAUS - REFERENTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių  miesto  kultūros  centro  „Laiptų  galerija“  administratorius  -  referentas  –  administracijos
darbuotojas (toliau – specialistas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis atlyginimą
iš savivaldybės biudžeto.

2. Administratorius  -  referentas  savo darbe vadovaujasi  LR kultūros centrų įstatymu,  LR biudžetinių
įstaigų  įstatymu  ir  kitais  įstatymais  ir  poįstatyminiais  aktais,  norminiais  aktais,  LR  vyriausybės
nutarimais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Šiaulių miesto kultūros
centro „Laiptų galerija“ vidaus darbo taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, darbų saugos instrukcijomis,
šia pareigine instrukcija.

3. Administratorius - referentas perkeliamas ir atleidžiamas  iš pareigų, vadovaujantis LR darbo kodekso
nuostatomis.

4. Administratoriaus - referento tarnybinį atlyginimą nustato bei skiria drausmines nuobaudas Šiaulių
miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ direktorius.

5. Šis pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, papildomas, keičiantis įstatymams ir keičiant Šiaulių
miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ darbo organizavimo tvarką.

II  PAREIGYBĖ

6. Administratoriaus - referento pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 334313.

7. Pareigybės lygis A2.

8. Administratoriaus - referento  paskirtis - Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ funkcijoms,
uždaviniams ir pareigoms vykdyti, organizuoti derinti ir kontroliuoti administracinį darbą.

9. Administratoriaus - referento tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

III SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

10. Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių, socialinių mokslų, bet ne žemesnio kaip bakalauro 
kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą.

11. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 
Biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų, Lietuvos 
Respublikos Kultūros centrų, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais 
ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį 
administravimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

12. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 
13. Gebėti priimti sprendimus.
14. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.
15. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
16. Išmanyti raštvedybos taisykles.
17. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti informaciją.



18. Gebėti vykdyti dokumetų valdymą, kaupti ir sisteminti dokumentus, registruoti gaunamą 
korespondenciją, ją archyvuoti.

19. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office" programinės įrangos paketu.
20. Mokėti vieną užsienio kalbą įgudusio vartotojo C1 lygiu.
21. Būti atestuotam atsakingu už darbuotojų saugą ir sveikatą, už gaisrinę saugą, turėti nustatytos formos 

galiojančius pažymėjimus.
22. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijomsatlikti klausimais. 

IV  FUNKCIJOS

23. Administratoriaus - referento pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 23.1 rengia įstaigos veiklos normatyvinius dokumentus;

 23.2 tvarko personalo dokumentaciją pagal LR įstatymus ir normatyvinius aktus;

 23.3 rengia įsakymus personalo, veiklos, komandiruočių, atostogų klausimais;

 23.4 rengia įsakymų projektus, pateikia juos direktoiui;

 23.5 priima visą įstaigai adresuotą korespondenciją, pateikia direkotiui, ją registruoja. Direktoriaus
vizuotus raštus perduoda vykdytojams. Kontroliuoja terminuotų dokumentų vadlymą;

 23.6 spausdina, registruoja siunčiamą korespondenciją, atsako už savalaikį raštų išsiuntimą;

 23.7 kontroliuoja tinkamą raštų forminimą;

 23.8 pateikia direktoriui pasirašytinus dokumentus;

 23.9 tvarko darbuotojų asmens bylas;

 23.10 organizuoja ir atlieka įstaigos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

 23.11 rengia  viešųjų  pirkimų  dokumentus  (skelbimus,  kvietimus,  pirkimo  sąlygas)  ir  kitus
dokumentus bei jų paaiškinimus kartu su ūvedžiu;

 23.12 registruoja visus įstaigos atliktus mažos vertės pirkimų registracijos žurnale, CPO sistemoje;

 23.13 vykdo  visas  kitas  viešųjų  pirkimų  procedūras,  vadovaujantis  LR  viešųjų  pirkimų  ir  kitais
įstatymais;

 23.14 koordinuoja  įstaigos  gaisrinę  saugą:  užtikrina  ir  kontroliuoja,  kad  įstaigoje  būtų  laikomasi
gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

 23.15 atlieka  įstaigos  direktoriaus  įgalioto  asmens  darbuotojų  saugai  ir  sveikatai  funkcijas,
vadovaujantis  LR  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  įstatymu  ir  kitais  teisės  aktais,
reglamentuojančiais darbuotojų saugą ir sveikatą;

 23.16 pagal poreikį teikia Valstybinei darbo inspekcijai informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir
darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams;

 23.17 tvarko dokumentaciją per elektroninę duomenų valdymo sistemą;

 23.18 administruoja įstaigos internetinės svetainės dalykinę - dokumentinę dalį;

 23.19 formuoja bylas, atsako už jų saugų laikymą ir nustatytais terminais perduoda įstaigos archyvui;

 23.20 pasirašytinai supažindina darbuotojus su įstaigos vidaus dokumentais;

 23.21 bendradarbiauja  su  valstybinėmis  institucijomis,  kitomis  kultūros,  švietimo,  sporto  veiklą
kuruojančiomis institucijomis įvairiais įstaigos veiklos organizavimo klausimais;

 23.22 informuoja darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus;

 23.23 atsako į interesantų klausimus;

 23.24 reikalauja, kad darbuotojai laiku vykdytų įsipareigojimus;

 23.25 laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;



 23.26 atlieka kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje;

 23.27 vykdo  kitus  vienkartinius  įstaigos  direktoriaus  įpareigojimus,  nenumatytus  pareiginiuose
nuostatuose, tačiau susijusius su įstaigos veikla.

V   TEISĖS

24. Administratoriaus – referento pareigas einantis darbuotojas turi teisę:

 24.1 kelti savo kvalifikaciją;

 24.2 teikti informaciją apie įstaigos veiklą, tik gavus direktoriaus sutikimą;

 24.3 teikti įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl kultūros darbuotojų pareigų bei funkcijų;

 24.4 teikti pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl darbuotojų materialinio skatinimo ir administracinių 
nuobaudų;

 24.5 teikti pasiūlymus, inicijuoti įvairių klausimų sprendimą;

 24.6 į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktais numatytas garantijas;

 24.7 gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;

 24.8 gauti būtiną informaciją savo pareigų vykdymui.

VI  ATSKAITOMYBĖ, ATSISKAITYMAS UŽ REZULTATUS,

 DARBO REZULTATŲ KONTROLĖ

25. Administratorius – referentas tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

26. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka:

 26.1 už tai, kad parengti dokumentų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimus, bendrinės kalbos normas ir raštvedybos taisykles;

 26.2 už uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą ir veiklos rezultatus;

 26.3 už tinkamą ir tikslų pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą;

 26.4 už racionalų darbo laiko panaudojimą;

 26.5 už žalą dėl jo kaltės padarytą  įstaigai;

 26.6 už darbo drausmės pažeidimus;

 26.7 už konfidencilios medžiagos nepaviešinimą;

 26.8 už savo veiksmus, profesinės etikos klaidas, aplaidumą, padarytą žalą ir kompetencijos 
viršijimą pagal LR įstatymus.

Susipažinau ir sutinku:

_____________________________           _____________           ______________________________
             (darbuotojo pareigos)                              (parašas)                                     (vardas pavardė)

______________________
                 (data)

_


