
                                            

                                           

 

 

UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“  

SEKRETORIAUS (-ĖS)-KASININKO (-ĖS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 
 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖ 
 

1. Sekretorius (-ė)-kasininkas (-ė) yra uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos 

tinklai“ (toliau – Bendrovė) administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, tiesiogiai 

pavaldus Bendrovės direktoriui. 

2. Pareigybės paskirtis – tinkamai organizuoti ir atlikti Bendrovės dokumentų rengimą, 

gautų dokumentų registro, duomenų bazių tvarkymą, saugomų dokumentų priežiūrą, jų apskaitą, 

savalaikį ir kvalifikuotą bylų paruošimą ilgalaikiam saugojimui.  
 
 

II SKYRIUS  
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

3. Darbuotojas (-a), einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  
3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;   
3.2. žinoti dokumentų rengimo, įforminimo, jų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

3.3. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, dirbti šiomis 

kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Interneto naršyklėmis; 

3.4. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti 

mintis žodžiu ir raštu. 

 

 

III SKYRIUS  
SEKRETORIAUS (-ĖS)-KASININKO (-ĖS)  DARBO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas (-a) vykdo šias funkcijas: 

4.1. įformina darbuotojų priėmimą į pareigas: ruošia įsakymus dėl priėmimo į darbą, 

rengia darbo sutartis, pildo asmens korteles, suformuoja asmens bylas, supažindina darbuotojus su 

vidaus tvarkos taisyklėmis; 

4.2. organizuoja atostogų suteikimą darbuotojams: ruošia kasmetinių atostogų suteikimo 

eilės sudarymo projektą, siekdamas tarp darbuotojų užtikrinti nuoseklų atostogų laiko 

pasiskirstymą, priima ir registruoja prašymus dėl atostogų suteikimo, ruošia įsakymus dėl 

kasmetinių, nemokamų, mokymosi, vaiko priežiūros ir kitos rūšies atostogų suteikimo, atšaukimo iš 

atostogų ir juos registruoja, supažindina, pildo asmens korteles apie atostogų suteikimą;  

4.3. įformina darbuotojų atleidimą iš pareigų: priima ir registruoja prašymus dėl atleidimo 

iš darbo, ruošia įsakymus dėl atleidimo iš darbo, registruoja, supažindina, atlieka atleidimų dėl 

pareigybės panaikinimo procedūras: ruošia įspėjimo lapelius, juos įteikia, direktoriaus pavedimu 

įspėtiesiems darbuotojams paruošia pareigų siūlymus, ruošia atleidimų kitais pagrindais (ligos, 

šalių susitarimu ir kt.) įforminimą, atlieka nutraukimo įrašus darbo sutartyje bei asmens kortelėse, 

sutvarko atleistų darbuotojų asmens bylas; 
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4.4. ruošia įsakymus dėl darbo sąlygų pakeitimo (papildomo darbo krūvio, funkcijų 

pavedimo, pareiginės algos koeficientų nustatymo), registruoja ir supažindina; 

4.5. teikia pranešimus SODRAI apie darbuotojų priėmimą į darbą, nemokamų ir vaiko 

priežiūros atostogų suteikimą, praktikos pradžią ir pabaigą; 

4.6. atlieka piniginių lėšų priėmimą pagal kasos pajamų-išlaidų orderius, pildo kasos 

knygą bei įneša gautas lėšas į Bendrovės banko sąskaitą.  

4.7. rengia Bendrovės dokumentus pagal teisės aktais patvirtintas dokumentų rengimo ir 

įforminimo taisykles; 

4.8. registruoja dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ (toliau – DVS „Kontora“) 

Bendrovei adresuotą korespondenciją ir siunčiamus raštus; 

4.9. DVS „Kontora“ užregistruotus dokumentus nukreipia Bendrovės direktoriui, 

kontroliuoja rezoliucijų vykdymo eigą, atžymi įvykdytas užduotis, gautų ir siunčiamų 

dokumentų originalus sutvarko pagal teisės aktais patvirtintas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisykles; 

4.10. spausdina ir daugina dokumentus Bendrovės direktoriui, tvirtina dokumentų 

kopijas; 

4.11. esant poreikiui protokoluoja direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių 

posėdžius; 

4.12. siunčia adresatams parengtus ir pasirašytus Bendrovės direktoriaus dokumentus per 

DVS ,,Kontora“ raštinės modulį arba elektroniniu paštu;  

4.13. užregistruoja ir pristato Bendrovės siunčiamą korespondenciją AB „Lietuvos 

paštas“; 

4.14.   organizuoja interesantų susitikimus su Bendrovės direktoriumi;  

4.15. rengia Bendrovės dokumentacijos planą, dokumentacijos plano papildymą, 

dokumentų registrų sąrašą, nustatyta tvarka ruošia dokumentus ilgam ir laikinam saugojimui; 

4.16. informuoti Bendrovės darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, 

pasitarimus. 

4.17. vykdo kitus Bendrovės direktoriaus įsakymus ir pavedimus. 
 

IV SKYRIUS  
                                       SEKRETORIAUS (-ĖS)-KASININKO (-ĖS) ATSAKOMYBĖS 

 

5. Šias pareigas vykdantis darbuotojas (-a) atsako už: 

5.1. už dokumentų išsaugojimą iki perdavimo į archyvą; 

5.2. gautos informacijos konfidencialumą; 

5.3. dokumentų spausdinimą be klaidų, jų rengimą bei tvarkymą vadovaujantis Lietuvos 

archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymais 

patvirtintomis Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 

5.4. už teisingą dokumentų įvykdymo atžymėjimą; 

5.5. teisingą darbo laiko naudojimą; 

5.6. vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi; 
5.7. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų laikymąsi. 
5.8. už savo funkcijų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

                                      

 

                                   V SKYRIUS 

                    SEKRETORIAUS (-ĖS)-KASININKO (-ĖS) TEISĖS 
 

6.  Gauti tinkamas darbo ir poilsio sąlygas, teisės aktų nustatytas socialines ir kitas 

garantijas. 

7.  Kelti kvalifikaciją. 
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8.  Ginti savo teises ir interesus. 

9.  Nepriimti iš Bendrovės darbuotojų neteisingai ir netvarkingai parengtų ir įformintų 

dokumentų. 
 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

10.  Sekretorius(-ė)-kasininkas(-ė) su šiais pareiginiais nuostatais supažindinamas 

pasirašytinai. 

 
 

                                                          _____________________ 

 


