
                                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                                       Šiaulių lopšelio-darželio ,,Berželis“  

                                                                                                       direktoriaus 2022 m. kovo 14 d. 

                                                                                                       įsakymu Nr. ĮV-22 (1.2-2022)                      

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO „BERŽELIS” 

 ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 24 

                                                                                 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 
1. Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ administratorius, dirbantis pagal darbo sutartį. 

Pareigybė yra priskiriamas 3 pareigybių grupei (specialistas).  

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – tinkamai organizuoti ir koordinuoti įstaigos dokumentų rengimą, 

užtikrinti jų priežiūrą, apskaitą, savalaikį duomenų perdavimą reikiamos institucijoms. 

4. Pareigybės pavaldumas – darbuotojas tiesiogiai pavaldus lopšelio-darželio „Berželis“ 

direktoriui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą; 

5.3. gerai mokėti lietuvių kalbą; 

5.4. mokėti naudotis kompiuterine įranga, Microsoft Office programiniu paketu; 

5.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su 

pavestų funkcijų vykdymu; 

5.6. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą biudžetinėse įstaigose, 

darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą; 

5.7. žinoti ir išmanyti darželio struktūrą ir darbo organizavimo principus, darbo tvarkos 

taisykles, darželio veiklą reglamentuojančius norminius teisės aktus; 

5.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisykles;  

  

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. laiku ir tiksliai vykdo teisėtus administracijos nurodymus; 

6.2. tvarko, grupuoja, sistemina buhalterinius dokumentus, perduoda juos rezoliucijose 

nurodytiems asmenims; 

6.3. rengia pedagogų ir kitų darbuotojų tarifikacijos bei pareigybių sąrašus bei teikia 

elektroniniu būdu Šiaulių Apskaitos centrui, Švietimo bei Strateginio planavimo ir finansų skyriams; 

6.4. pildo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, vykdo jų kontrolę, suderina su 

pateiktais darbo grafikais, direktoriaus įsakymais ir mėnesio gale perduoda Šiaulių Apskaitos 

centro Darbo užmokesčio apskaitos grupės specialistui; 

6.5. formuoja iš el. dienyno „Mūsų darželis“ vaikų lankomumo žiniaraščius pagal grupes, 

pateikia direktoriui tvirtinti ir  perduoda juos Šiaulių Apskaitos centro Įnašų apskaitos grupės 

specialistui; 

6.6. suderina su Šiaulių Apskaitos centru informaciją apie darbuotojų nepanaudotas 

kasmetines atostogas; 

6.7. pateikia Šiaulių Apskaitos centrui darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilę, 

suderintą su darbuotojais ir lopšelio-darželio direktoriumi; 

6.8. užtikrina teikiamos informacijos institucijoms teisingumą ir pagrįstumą. 
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6.9. kaupia, sistemina ir tinkamai saugo visus turimus dokumentus, susijusius su šios 

pareigybės vykdymu, pagal nustatytus reikalavimus sudaro dokumentų bylas pagal patvirtintą 

Dokumentacijos planą ir nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui; 

6.10. tobulina savo, kaip administratoriaus, kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose ir 

seminaruose; 

6.11. priima, rengia bei išsiunčia elektroniniu paštu reikiamoms institucijoms ar asmenims 

informaciją bei buhalterinius dokumentus, parengtus pagal Dokumentų rengimo, tvarkymo ir 

apskaitos taisykles;  

6.12. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus susijusius su lopšelio-

darželio „Berželis“ funkcijomis. 

 

IV SKYRIUS 

TEISĖS IR PAREIGOS  

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 

7.1. nustatyta tvarka gauti iš savivaldybės institucijos darbuotojų dokumentus ir kitą 

informaciją, susijusią su pareigybei priskirtų funkcijų vykdymu; 

7.2. teikti pasiūlymus administracijai dėl įstaigos veiklos tobulinimo; 

7.3. dalyvauti įstaigos savivaldoje; 

7.4. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

7.5. dalyvauti pasitarimuose darbo klausimais, bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir 

kitose veiklose, teikti siūlymus darbų kokybei gerinti; 

7.6. į atostogas, darbo užmokestį ir kitas socialines garantijas įstatymų numatyta tvarka; 

7.7. turėti darbų saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas. 

8. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo:  

8.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų; 

8.2. laikytis pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų, lopšelio-darželio darbo tvarkos 

taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų, dokumentų, su 

kuriais supažindinamas pasirašant, reikalavimų vykdymo, vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, 

viešumo, teisingumo, sąžiningumo, pavyzdingumo ir tarnybinio bendradarbiavimo principais; 

8.3. laikytis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ ATSKAITOMYBĖ 

 

9. Administratorius atsakingas už: 

9.1. rengiamų lopšelio-darželio dokumentų tvarkymą, duomenų teisėtumą ir jų pateikimą 

reikiamoms institucijoms ar asmenims laiku bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių, kitų 

norminių raštvedybos aktų nuostatų laikymąsi; 

9.2. pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų savalaikį vykdymą, užduočių atlikimą laiku, už 

konfidencialios informacijos saugojimą; 

10. Administratorius už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų 

pakeitimų ar dėl ugdymo įstaigos administracijos struktūrinių pertvarkymų. 

___________________________ 

 

Susipažinau, supratau, vykdysiu: 

 

Nr. Vardas, pavardė Data Parašas 

1.     

2.     
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3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

 


