
 
SPECIALISTO PERSONALO KLAUSIMAIS FUNKCIJOS 

 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. vadovaujantis  Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašu   
Centralizuoto personalo administravimo įstaigai ( NBFC)  pateikia  dokumentus ir informaciją: 
 4.1.1. nustatytos formos prašymą paskelbti konkursą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, 
pareigoms su direktoriaus parašu; 
4.1.2. informaciją apie konkurso datą, laiką ir vietą, komisijos narių sąrašą; 
4.1.3.  direktoriaus įsakymo kopiją  dėl konkurso komisijos sudarymo ir konkurso datos nustatymo; 
4.1.4. informaciją apie globos namų direktoriaus sprendimą atšaukti konkursą; 
4.1.5. nustatytos formos asmens prašymą ir kitus dokumentus dėl priėmimo į darbuotojo, dirbančio 
pagal darbo sutartį, pareigas; 
4.1.6. pasirašytą darbo sutarties kopiją; 
4.1.7.  prašymus darbuotojų perkelti jį į kitas pareigas  (dėl darbo sutarties sąlygų keitimo), darbo 
krūvių padidinimo su direktoriaus sprendimu; 
4.1.8. grąžina pasirašytas darbo sutarties pakeitimo kopijas dėl  darbuotojo perkėlimo į kitas pareigas 
(darbo sutarties sąlygų keitimo) ir susitarimus dėl papildomo darbo prie darbo sutarties; 
4.1.9. gavus informaciją iš NBFC apie darbuotojų kasmetinių atostogų likučius, pateikia informaciją 
apie darbuotojų planuojamas kasmetines atostogas; 
4.1.10.  direktoriaus įsakymu patvirtintą kasmetinių atostogų suteikimo eilės kopiją; 
4.1.11.  nustatytos formos darbuotojo prašymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo ne pagal kasmetinių 
atostogų suteikimo eilę, kasmetinių atostogų perkėlimo ar pratęsimo; 
4.1.12. nustatytos formos darbuotojo prašymus dėl tikslinių atostogų (mokymosi, nemokamų, 
tėvystės atostogas ir atostogas vaikui prižiūrėti) papildomos poilsio dienos ar laisvo laiko suteikimo; 
4.1.13. darbuotojų veiklos išvadas su globos namų direktoriaus sprendimu ir darbuotojų darbo 
sutarčių pakeitimui  įsakymo dėl darbuotojams kintamosios dalies nustatymo  kopiją; 
4.1.14. informaciją ir dokumentus apie padarytus darbo pareigų pažeidimus su globos namų 
direktoriaus nurodymu ir pasirašytą įsakymo  kopiją pateikti NBFC; 
4.1.15.  informaciją  ir dokumentus su globos namų direktoriaus sprendimu  skirti darbuotojams 
priedus, priemokas ar materialines pašalpas; 
4.1.16. pasirašytus direktoriaus įsakymus dėl priedų, priemokų ar materialinių pašalpų skyrimo 
kopijas pateikti NBFC; 
4.1.17. nustatytos formos prašymus ir dokumentus dėl vykimo į komandiruotę su globos namų 
direktoriaus sprendimu; 
4.1.18. darbuotojui grįžus iš komandiruotės ir pateikus komandiruotės ataskaitą ar kvalifikacijos 
tobulinimo pažymėjimą pateikti šių dokumentų kopijas NBFC; 
4.1.19. prašymus  ir praktikos atlikimo sutarties dokumentų kopijas  apie asmenis, norinčius atlikti 
praktiką globos namuose su globos namų direktoriaus sprendimu; 
4.1.20. pasirašytus direktoriaus įsakymus  dėl praktikos atlikimo; 
4.1.21. nustatytos formos darbuotojų prašymus ir kitą informaciją ar dokumentus  susijusius su 
darbuotojų atleidimu iš pareigų; 
4.1.22. dėl darbuotojo atleidimo iš pareigų pateikti pasirašytų dokumentų ir darbo sutarties 
nutraukimo kopijas; 
4.1.23.  darbuotojų dokumentus ir informaciją, pagrindžiančius profesinio ir (ar) vadovaujamojo 
darbo patirtį; 



4.1.24. pasikeitus darbuotojo profesinio ir (ar) vadovaujamojo darbo patirties stažui, pateikia 
pasirašytą susitarimo dėl darbo sutarties pasikeitimo kopiją; 
5. vykdo NBFC pateiktų dokumentų ir informacijos  teisingumo kontrolę; 
6. formuoja ir tvarko darbuotojų asmenines bylas; 
7. vykdo personalo apskaitą; 
8.  pagal socialinę globą teikiančių  darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus parengia duomenis 
numatomam pareigybių skaičiui; 
7. supažindina darbuotojus pasirašytinai  su globos namų darbo tvarką reglamentuojančiais 
dokumentais, jų pareigybių aprašymais, direktoriaus įsakymais ir kitais lokaliniais teisės aktais;. 
8. pagal kompetenciją konsultuoja darbuotojus personalo ir dokumentų rengimo  klausimais; 
9.  pagal  dokumentacijos planą formuoja  bylas personalo bei kitais klausimais, saugo apskaitos 
dokumentus ir jų registrus iki jų perdavimo į archyvą; 
10.  parengia metinį įstaigos darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo planą; 
11. sutikrina ir suderina darbo laiko apskaitos žiniaraščius dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo, 
papildomo darbo skyrimo ar pasibaigimo, atostogų suteikimo ir pasibaigimo, atostogų dienų 
perkėlimo dėl ligos,  komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo klausimais; 
12. tvarko administracijos darbuotojų darbo laiko apskaitą, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį; 
13. parengia informaciją apie darbuotojo atitiktį užpildant darbuotojo atrankos kriterijų ir vertinimo 
lenteles; 
14. pagal  priskirtus veiklos procesus atlieka rizikos veiksnių nustatymą, jų įvertinimą ir numatytų 
rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą;  
15. sutikrina, ar pareigybių aprašymai  yra paruošti pagal pareigybių aprašymų metodiką ir pateikia  
pareigybių aprašymus direktoriui patvirtinimui įsakymu; 
16. sutikrina darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo eilę ir pateikia direktorius patvirtinimui 
įsakymu; 
17. registruoja direktoriaus įsakymus personalo, nemokamų atostogų, veiklos klausimais, Sodrai 
pranešimus apie apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimo atleidimą iš darbo, darbuotojų 
prašymus, pasiūlymus, tarnybinius pranešimus, darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvadas  ir 
kitus dokumentus personalo klausimais;  
18. suveda duomenis apie socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą  į Socialinių paslaugų priežiūros 
departamento prie SADM informacinę sistemą; 
18. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gaunamus raštus ir teikia globos namų 
direktoriui; 
19. registruoja susirašinėjimo su įstaigomis pagrindinės veiklos klausimais dokumentus,  sistemina,  
perduoda  dokumentus  vykdytojams, vykdo dokumentų vykdymo kontrolę;  
20.  atsako į telefono skambučius, priima ir perduoda informaciją telefonu ir kitomis komunikacijos 
priemonėmis; 
21. informuoja tarnybų vadovus apie rengiamus susirinkimus, pasitarimus, rašo susirinkimų, 
pasitarimų protokolus;  
22. išrašo vairuotojams kelionės lapus, rengia kelionės lapų suvestines; 
23. registruoja globos namų tarnybų darbuotojų darbo grafikus; 
24.  tvirtina globos namų dokumentų kopijas;  
25. paruošia siunčiamą korespondenciją (paprastų ir registruotų laiškų) išsiuntimui paštu; 
26. teikia globos namų direktoriui pasiūlymus ir patarimus personalo administravimo  klausimais; 
27. užtikrina gaunamos informacijos  konfidencialumą; 
28.  tvarko Tinklinės duomenų saugyklos administracijos aplanką ir patalpina į aplanką vidaus tvarką 
reglamentuojančius   dokumentus; 



29. nuolat kelia profesinę kvalifikaciją personalo  ir dokumentų valdymo srityje. 
 
 
 


