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KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

RAŠTINĖS VEDĖJO (SEKRETORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ raštinės vedėjo (sekretoriaus) pareigybė 

reikalinga Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Lopšelio-darželio) nuostatuose ir šiame 

pareigybės aprašyme numatytai veiklai vykdyti. 

2. Lopšelio-darželio raštinės vedėją (sekretorių) priima į darbą ir atleidžia iš darbo 

Lopšelio-darželio direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

3. Raštinės vedėjas (sekretorius) privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susiėjusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos 

taisyklėmis, Lopšelio-darželio nuostatais, Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymais, Lopšelio-

darželio darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų Darbo saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos 

instrukcijomis, bendruomenės etikos kodeksu, šiuo pareigybės aprašymu. 

4. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja raštinės vedėjo (sekretoriaus) bendruosius  

kvalifikacinius reikalavimus, pareigas, teises, atsakomybę. 

 

                                       II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 

 

5.  Raštinės vedėjo (sekretoriaus) pareigoms priimamas dirbti asmuo, ne žemesnį kaip 

vidurinį išsilavinimą, mokantis sisteminti informaciją, dirbantis kompiuteriu, žinantis Valstybinės 

kalbos tikslingą vartojimą, raštvedybos ir archyvų tvarkymo reikalavimus, tvarkingas, kruopštus, 

atidus, sugebantis greitai orientuotis situacijose. 

6. Raštinės vedėjas (sekretorius) turi mokėti, žinoti ir išmanyti: 

6.1. raštvedybos standartus ir raštvedybos taisykles; 

6.2. bendruosius reikalavimus, kaip įforminti ir tvarkyti organizacinius tvarkomuosius 

(reikalų) dokumentus; 

6.3.  norminius aktus, kurie nustato specialiųjų dokumentų tvarkymo taisykles; 

6.4. dokumentų perdavimo į Lopšelio-darželio archyvą tvarką; 

6.5. fizinių asmenų dokumentų saugojimą; 

6.6. likviduojamų įmonių dokumentų perdavimo tvarką; 

6.7. dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir 

instrukcijas; 

6.8. dokumentų ir raštų tekstus; 

6.9. valstybinės kalbos tikslingą vartojimą; 

6.10. kanceliarinę (raštinės) kalbą; 

6.11. dokumentų analizavimo, sisteminimo, komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam 

tikslui skirtose vietose tvarką; 

6.12. mokėti naudotis ryšių ir kitomis informacijos perdavimo priemonėmis, dirbti 

kompiuteriu, mokėti bent vieną užsienio kalbą. 

 

II. RAŠTINĖS VEDĖJO (SEKRETORIAUS) FUNKCIJOS  

               

7. Raštinės vedėjas (sekretorius) privalo: 



7.1. organizuoti dokumentų laikymą ir jų apsaugą, priimti iš Lopšelio-darželio 

buhalterijos, savivaldos institucijų dokumentus, tikrinti jų įforminimą; 

7.2. organizuoti raštvedybą Lopšelyje-darželyje pagal norminių ir metodinių dokumentų 

reikalavimus; 

7.3. peržiūrėti gautą korespondenciją, registruoti, atiduoti pagal paskirtį arba su 

Lopšelio-darželio direktoriaus rezoliucija įteikti ją vykdytojams, ir prižiūrėti tolesnį pavedimų 

vykdymą;              

7.4. sutvarkyti siunčiamąją korespondenciją: užregistruoti, patikrinti ar teisingai 

įforminta, užpildyti registrus, užklijuoti pašto ženklus ir išsiųsti; 

7.5. spausdinti  ir dauginti dokumentus, priimti ir perduoti telefaksus, elektroninius 

laiškus ir kt.  Spausdinti parengtus įsakymus ir juos registruoti; 

7.6. tvarkyti Mokinių ir Pedagoginių darbuotojų duomenų registrus ir archyvus; 

7.7. informuoti Lopšelio-darželio direktorių apie gaunamus pranešimus, priimti ir 

perduoti telefonogramas, pranešimus faksu, elektroniniu paštu, užrašyti telefoninius pokalbius, 

nesant direktoriui ir po to jam pranešti; 

7.8. rengti ir įforminti dokumentus pagal raštvedybos standarto ir raštvedybos taisyklių 

reikalavimus. To paties reikalauti iš Lopšelio-darželio darbuotojų; 

7.9. direktoriaus įpareigojimu spausdinti dokumentus, registruoti ir tvarkyti Lopšelio-

darželio vaikų asmens bylas; 

7.10. rengti įsakymų projektus, derinti su Lopšelio-darželio direktoriumi; 

7.11. informuoti Lopšelio-darželio darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, 

pasitarimus, supažindinti juos su darbo planais; 

7.12. registruoti gaunamus ir siunčiamus raštus bei kitus dokumentus; 

7.13. rengti įstaigos dokumentacijos planą ir įforminti bylas pagal nustatytus bylų 

indeksus; 

7.14. periodiškai, kartą per mėnesį, pateikti direktoriui kontroliuojamų dokumentų 

vykdymo suvestinę, kurioje būtų įvardijami darbai, kurie buvo neatlikti; 

7.15. saugoti dokumentus ir paruoštus laiku perkelti į Lopšelio-darželio archyvą 

nustatyta tvarka. 

 

III. RAŠTINĖS VEDĖJO (SEKRETORIAUS) TEISĖS 

 

8. Raštinės vedėjas (sekretorius) turi teisę: 

8.1. Lopšelio-darželio direktoriaus nurodymu pateikti darbuotojams reikalingus 

dokumentus, reikalauti reikiamų parašų; 

8.2. priminti, kad laiku įvykdytų visus įpareigojimus, susiėjusius su gaunamų raštų 

vykdymu; 

8.3. nepriimti iš darbuotojų neteisingai ir netvarkingai parengtų ir įformintų vidaus ir 

siunčiamų dokumentų; 

8.4. informuoti Lopšelio-darželio direktorių apie padėtį Lopšelyje-darželyje, gautą 

informaciją, laukiančius lankytojus. 

8.5. gauti iš Lopšelio-darželio administracijos, savivaldos institucijų projektus 

dokumentacijos planui sudaryti. 

8.6. kontroliuoti dokumentų užduočių vykdymą ir apie tai informuoti Lopšelio-darželio 

direktorių. 

8.7. tobulinti kvalifikaciją. 

 

IV. RAŠTINĖS VEDĖJO (SEKRETORIAUS) ATSAKOMYBĖ 

 

9. Raštinės vedėjas (sekretorius) atsako: 

9.1. už tvarkingą naudojimąsi organizacinėmis informacinėmis techninėmis 

priemonėmis; 



9.2. laiku kokybišką ir greitą korespondencijos sutvarkymą ir perdavimą Lopšelio-

darželio direktoriui; 

9.3. gautų dokumentų registravimą, sisteminimą ir laiku pateikimą atsakingiems 

vykdytojams; 

9.4. dokumentų nurodytų užduočių vykdymo kontrolę; 

9.5. dokumentų saugumą ir laiku perkėlimą į įstaigos archyvą; 

9.6. archyvo priežiūrą ir dokumentų sutvarkymą pagal LR Archyvų departamento teisės 

aktus;                                         

9.7. už tarnybinių paslapčių ar kitos konfidencialaus pobūdžio informacijos, galinčios 

pakenkti Lopšelio-darželio veiklai, išsaugojimą, asmens duomenų paslapties išsaugojimą; 

9.8. korektišką lankytojų priėmimą ir nukreipimą pas direktorių; 

9.9. tinkamą darbo laiko naudojimą; 

9.10. darbo drausmę. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Sekretorius pavaldus ir atskaitingas Lopšelio-darželio direktoriui. 

11. Sekretoriaus darbo užmokestis nustatomas teisės aktų nustatyta tvarka. 

12. Už savo pareigų netinkamą vykdymą sekretorius atsako Lopšelio-darželio darbo 

tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_________________________________ 

 

 


