
REFERENTO FUNKCIJOS 

 

 

 Privalo sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti 

teisėtus tarnybos direktoriaus nurodymus bei tarnybos savivaldos institucijų teisėtus 

nutarimus. 

 Rengti kasmetinius tarnybos dokumentacijos planus ir teikti juos tvirtinti tarnybos direktoriui. 

 Pildyti tarnybos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir direktoriui patvirtinus teikti 

juos buhalterinės apskaitos įstaigai, aptarnaujančiai tarnybą. 

 Priimti Tarnybai siunčiamą korespondenciją, atlikti pirminį jos tvarkymą, kurio metu 

patikrinti, ar neatplėšti vokai, ar juose visi dokumentai, registruoti gautą korespondenciją jos 

gavimo dieną bei perduoti susipažinti tarnybos direktoriui. 

 Direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoti juos rezoliucijose nurodytiems 

asmenims. 

 Kontroliuoti direktoriaus rezoliucijose raštinei nurodytų užduočių vykdymą. 

 Rengti ir įforminti dokumentus pagal dokumentų valdymo taisykles, registruoti siunčiamus 

raštus ir Tarnybos dokumentus (įsakymus, protokolus, nutarimus ir kt.) 

 Vykdyti duomenų įvedimą, tvarkymą, ataskaitų parengimą tarnyboje naudojamuose 

registruose. 

 Tarnybos direktoriui nurodžius, rengti vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, teikti juos 

peržiūrai ir patvirtinimui. 

 Priimti ir perduoti informaciją tarnyboje naudojamomis šiuolaikinio ryšio priemonėmis.  

 Priimti Tarnybos lankytojus (mokinių tėvus, globėjus, kitus interesantus), suteikti jiems juos 

dominančią informaciją, nurodyti specialistus, Tarnybos vadovus, kurie kompetentingi spręsti 

lankytojams iškilusius klausimus. 

 Tarnybos nustatyta tvarka registruoti psichologinio konsultavimo skyriaus klientus. 

 Tarnybos direktoriui nurodžius, pranešti tarnybos specialistų tarybai, skyrių vadovams, darbo 

grupių nariams apie rengiamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų laiką ir vietą.  

 Tarnybos direktoriui nurodžius, surinkti jam reikalingą informaciją iš tarnybos skyrių vadovų, 

specialistų, ūkio dalies ir kitų tarnybos darbuotojų, pakviesti pas direktorių nurodytus 

tarnybos darbuotojus.  

 Rengti darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentus, tvarkyti informaciją 

apie tarnybos darbuotojus „Personalo modulyje“. 

 Ruošti ir išduoti reikalingus dokumentus mokiniams ir jų tėvams, kitiems interesantams; 

sudaryti Tarnybos darbuotojų sąrašus; 



 Dalyvauti įgyvendinant projektus susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, 

naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu. 

 Vykdyti kitus tarnybos direktoriaus teisėtus nurodymus. 

 Perduoti pagal aktą naujam darbuotojui einamosios raštvedybos bylas, nebaigtus tvarkyti 

dokumentus. 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI REFERENTO PAREIGYBEI 

 

 Referentas turi atitikti šiuos reikalavimus: turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą; 

turėti ne mažesnę kaip penkerių metų biuro administravimo patirtį; būti gerai susipažinęs su 

tarnybinio etiketo reikalavimais ir dokumentų rengimo taisyklėmis ir kalbos kultūros normomis; 

žinoti dokumentų tvarkymo, registravimo, išdavimo, saugojimo, atidavimo į archyvą tvarką; 

žinoti organizacinės technikos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus bei gebėti dirbti 

kompiuterio „Microsoft Office“ programos paketais, ryšių ir dauginimo technika, bendravimo, 

dalykinio pokalbio taisykles. Turi gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą; 

dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis; mokėti naudotis pirmine 

medžiaga, dokumentais, ruošiant įstaigos įsakymus, raštus; gebėti savarankiškai planuoti ir 

organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje. 

 


