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VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO 

ADMINISTRACIJOS  

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Vilniaus miesto socialinės paramos centro (toliau – Socialinės paramos centras) 

Administracijos  vyriausiasis specialistas (334305) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų 

grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir tvarkyti Socialinės paramos centro raštvedybą, 

pavedimų vykdymo kontrolę, korespondenciją. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Socialinės paramos centro 

direktoriui. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

5.2. išmanyti Socialinės paramos centrui priskirtų funkcijų vykdymą; 

5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles. 

5.4. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, Vilniaus miesto 

savivaldybės ir Vilniaus miesto socialinės paramos centro dokumentų valdymo sistemomis @vilys 

(toliau – sistema @vilys). 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. registruoja gaunamus raštus, teikia Socialinės paramos centro direktoriui rezoliucijai, 

paskirsto juos vykdyti; 

6.2. registruoja siunčiamus raštus, organizuoja jų išsiuntimą; 

6.3. registruoja ir perduoda vykdyti Socialinės paramos centro teisės aktus; 

6.4. registruoja Socialinės paramos centro vidaus dokumentus; 

6.5. tvarko siunčiamus ir gaunamus dokumentus sistemoje @vilys, kontroliuoja pavedimų 

vykdymą; 

6.6. daro dokumentų kopijas; 

6.7. sega dokumentus, vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu, į bylas, rengia jas 

perdavimui į archyvą; 

6.8. rengia Socialinės paramos centro dokumentacijos plano, dokumentacijos plano 

papildymų sąrašo ir dokumentų registrų sąrašo projektus; 

6.9. rengia Socialinės paramos centro siunčiamų dokumentų projektus; 

6.10. atsiliepia bendruoju Socialinės paramos centro telefonu, teikia informaciją juo 

skambinantiems asmenims, sujungia su atitinkamais darbuotojais, nukreipia asmenis, atvykusius į 
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Socialinės paramos centrą, pagal jų kreipimosi klausimą, esant poreikiui, palydi pas reikalingus 

specialistus; 

6.11. teikia Administracijos ir bendro naudojimo viešojo transporto bilietų papildymo poreikį 

Bendrųjų reikalų skyriui; 

6.12. vertina, rengia ir teikia Administracijos biuro ir kanceliarinių prekių poreikį, sugedus 

biuro įrangai, organizuoja jos gedimų šalinimą; 

6.13. veda siunčiamos korespondencijos (pašto)  apskaitą; 

6.14. vykdo kitus teisėtus Socialinės paramos centro direktoriaus ir jo pavaduotojo 

pavedimus. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 
 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako: 

7.1. už savo pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar 

nevykdymą darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

7.2. už padarytą materialinę žalą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį 

kodeksus; 

7.3. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius Lietuvos 

Respublikos administracinių pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus. 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


