
PERSONALO SPECIALISTO ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR KELIAMI 

REIKALAVIMAI 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

1. Personalo specialistas vykdo šias funkcijas: 

1.1. rengia veiklos norminius dokumentus (įsakymus, potvarkius, sprendimus ir kt. 

dokumentus dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo, atleidimo, perkėlimo, 

kasmetinių, tikslinių atostogų, atostogų kvalifikacijai tobulinti suteikimo, materialinių pašalpų ir 

vienkartinių piniginių išmokų skyrimo, tarnybinių ir drausminių nuobaudų skyrimo, konkursų bei 

kitų komisijų ir darbo grupių sudarymo ir kt. klausimais); 

1.2. rengia darbo sutartis, registruoja jas darbo sutarčių registravimo žurnale ir daro jose 

pakeitimus; 

1.3. renka, kaupia ir tikslina informaciją apie darbuotojus, tvarko ir teikia reikiamus 

dokumentus valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui;  

1.4. tvarko darbuotojų asmens bylas, perduoda jas archyvui pagal patvirtintą bylų 

nomenklatūrą; 

1.5. rengia administracijos, struktūrinių padalinių, skyrių ir filialų darbuotojų atostogų 

teikimo grafikus; 

1.6. ruošia tvirtinimui parengtus skyrių darbuotojų mėnesinius darbo grafikus; 

1.7. pasirašytinai supažindina naujai priimtus Bibliotekos darbuotojus su įstaigos darbo 

tvarką reglamentuojančiais dokumentais, jų pareigybių aprašymais; 

1.8. instruktuoja darbuotojus priimant į darbą, pakeitus darbo sąlygas, pakeitus ar priėmus 

naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus ir kitais teisės aktų nustatytais atvejais; 

1.9. registruoja nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus 

duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;  

1.10. pagal savo kompetenciją rengia raštų, dokumentų projektus steigėjui, kitoms 

institucijoms; 

1.11. Bibliotekos direktoriaus pavedimu ruošia atsakymų projektus į įvairių institucijų ir 

fizinių asmenų paklausimus; 

1.12. rengia ir teikia elektroninius pranešimus SODRAI; 

1.13. pagal kompetenciją dalyvauja vidaus darbo tvarkos taisykles, pareigines instrukcijas, 

kitus personalo valdymą reglamentuojančius dokumentus; 

1.14. teikia pasiūlymus dėl darbo tobulinimo, dalyvauja įgyvendinant naujus projektus, 

idėjas žmogiškųjų išteklių valdymo srityje; 

1.15. rengia ataskaitas, formas, kitą informaciją personalo klausimais; 

1.16. tvirtina dokumentų kopijas; 

1.17. vykdo kitus Bibliotekos direktoriaus nurodymus. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

2. Personalo specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintinu išsilavinimu;  

2.2. turėti 1 metų darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje; 

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šalies viešųjų bibliotekų veiklą; 

2.4. gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti 

sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su 

planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole; 
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2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, dokumentų valdymo sistema 

KONTORA, išmanyti dokumentų rengimo principus ir raštvedybos reikalavimus, gerai mokėti 

valstybinę lietuvių kalbą;  

2.6. žinoti profesinės etikos, saugos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus. 

 

 

 

 

 


