
Raštinės administratorius vykdo šias funkcijas: 

 

 spausdina PŠKC direktoriaus teikiamus dokumentų projektus, juos įformina, įregistruoja ir 

perduoda teisės aktų nustatyta tvarka;  

 gauna ir registruoja visą gautą (įvairiais būdais: elektroniniu paštu, paštu, telefonu ir pan.) 

korespondenciją ir informaciją, perduoda PŠKC direktoriui pavedimo rezoliucijai įrašyti, 

įteikia vykdytojams ir prižiūri tolesnį pavedimų vykdymą; 

 tvarko siunčiamuosius PŠKC dokumentus: įformina, užregistruoja, užpildo registrus ir 

išsiunčia; 

 vykdo personalo adaptavimą, supažindina pasirašytinai naujai priimtą personalą su PŠKC 

nuostatais, pareigybės aprašymu, personalo valdymą reglamentuojančių tvarkų aprašais; 

 kopijuoja (daugina) PŠKC direktoriaus, jo pavaduotojo teikiamus dokumentus ir perduoda 

juos pagal pavedimą; 

 informuoja PŠKC direktorių ar jį pavaduojantį asmenį apie gautą informaciją, lankytojus; 

 priima ir perduoda informaciją, siunčia elektroninius laiškus; 

 aptarnauja asmenis, pageidaujančius patekti pas PŠKC direktorių, konsultuoja telefonu pagal 

kompetenciją, suteikia reikalingą informaciją PŠKC interesantams (žodžiu ir raštu), 

nepažeidžiant  PŠKC veiklos konfidencialumo; 

 priima pareiškėjų prašymus bei PŠKC direktoriaus pavedimu išduoda pažymas; 

 kasmet (nustatytu laiku) parengia PŠKC dokumentacijos planą, pagal nustatytus bylų 

indeksus sudaro bylas, rengia bylų aprašus; 

 konsultuoja PŠKC darbuotojus dokumentų rengimo klausimais; 

 tvarko PŠKC archyvą teisės aktų nustatyta tvarka; 

 informuoja PŠKC direktorių apie dokumentų valdymo būklę, teikia siūlymus, kaip ją 

tobulinti; 

 perduoda raštinės bylas pagal aktą, išeinant iš darbo; 

 atsižvelgiant į turimas kompetencijas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 

 dalyvauja PŠKC organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, svarstant (atsižvelgiant į  

kompetencijas) PŠKC veiklos klausimus ir teikiant siūlymus dėl PŠKC veiklos gerinimo;  

 laikosi tarnybinės etikos normų, įstaigos reprezentavimo  reikalavimų, priimant svečius, 

interesantus, delegacijas; 

 saugo PŠKC finansinę bei kitokią konfidencialią informaciją, su kuria jis buvo supažindintas 

arba ji jam tapo prieinama ir žinoma dirbant; 

 registruoja sutartis sutarčių registracijos žurnaluose; 

 informuoja viešųjų pirkimų organizatorių apie kanceliarinių prekių ir organizacinės 

technikos poreikį;  

 keičiantis teisės aktams, taisyklėms, įstatymams, reglamentuojantiems raštinės 

administratoriaus veiklą,  dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;  

 atlieka pavedimų, pavestų vykdyti PŠKC darbuotojams, vykdymo kontrolės priežiūrą, teikia 

informaciją apie laiku neįvykdytus pavedimus PŠKC direktoriui; 

 protokoluoja organizuojamus neeilinius PŠKC darbuotojų pasitarimus, kontroliuoja 

protokolinių pavedimų vykdymą; 

 rengia direktoriaus darbotvarkę ir teikia PŠKC interneto svetainei, organizuoja pasitarimus, 

užtikrina kokybišką informacijos pateikimą direktoriui; 

 vykdo savo veiklos vertinimą kartą per metus, teikia pasiūlymus; 

 vykdo PŠKC direktoriaus nustatytus metinius uždavinius; 

 Sudaro darbuotojų darbo grafikus ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. 

 laikosi etikos normų ir Vidaus taisyklių reikalavimų, atsako už jam patikėtų darbų ir 

įpareigojimų atlikimą, laikosi konfidencialumo principo; 
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 vykdo kitus vienkartinius PŠKC direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės 

funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko. 

_________________________________ 


