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PROTOKOLO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Protokolo skyriaus specialistas yra priskirtas specialistų pareigybės grupei. 

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – tvarkyti Dokumentacijos plane Protokolo skyriui numatytas 

formuoti archyvines bylas, organizuoti ir techniškai aptarnauti Savivaldybės tarybos, komitetų ir 

Savivaldybės tarybos sudarytų bei Administracijos direktoriaus įsakymu Skyriui priskirtų komisijų 

darbą, tvarkyti su šia veikla susijusius dokumentus.  

4. Specialistas yra pavaldus Protokolo skyriaus vedėjui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 

metų;            

5.2. būti susipažinusiam su vietos savivaldą reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, Administracijos 

vidaus tvarkos taisyklėmis; 

5.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

5.4. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, teikti pasiūlymus, 

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;  

5.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer, kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos programa (KONTORA), Teisės 

aktų registru (TAR); 

5.6. mokėti lietuvių kalbą bei nors vieną užsienio kalbą; 

5.7. mokėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, būti pareigingam, darbščiam, 

kūrybingam, gebėti bendrauti. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. pildo kompiuterinėje dokumentų valdymo ir apskaitos programoje KONTORA 

komitetams bei Savivaldybės tarybai teikiamų sprendimų projektų, teisės aktų (sprendimų)  registrą; 

6.2. Savivaldybės tarybos veiklos reglamento ir Administracijos nuostatų nustatyta tvarka  

komitetų nariams, Administracijos direktoriui, Administracijos direktoriaus pavaduotojui, mero 

patarėjams, Savivaldybės kontrolieriui pateikia rengėjų parengtus ir nustatyta tvarka suderintus 

sprendimų projektus ir kitą reikalingą medžiagą Skyriaus vedėjo priskirto aptarnauti komiteto 

(Sveikatos ir socialinės apsaugos) posėdžiams; 

6.3. surašo priskirto komiteto posėdžių protokolus, pateikia vykdytojams protokolų išrašus, 

pagal komiteto narių pasiūlymus pakoreguotus ir patikslintus sprendimų projektus pateikia Skyriaus 

vedėjui;  

6.4. padeda komisijų ir darbo grupių pirmininkams organizuoti Savivaldybės tarybos 

sudarytų ir Administracijos direktoriaus įsakymu priskirtų komisijų bei darbo grupių posėdžius, 

parengia posėdžiams reikalingą medžiagą, surašo posėdžių protokolus ir pateikia vykdytojams 

komisijų bei darbo grupių posėdžių protokolų išrašus bei kitą reikalingą medžiagą; 



 2 

6.5. registruoja ir perduoda Administracijos direktoriui bei rezoliucijose nurodytiems 

vykdytojams Savivaldybės administracijai pavestų vykdyti tarybos, komitetų, komisijų bei darbo 

grupių sprendimų išrašus arba kopijas; 

6.6. Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų nuorašus, pagal išduodamų dokumentų 

registrą, pateikia vykdytojams ir suinteresuotoms institucijoms; 

6.7. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinius Savivaldybės tarybos sprendimų 

projektų rengimo klausimais; 

6.8. tvirtina Skyriuje saugomų dokumentų nuorašus, išduoda juos Savivaldybės tarybos 

veiklos reglamente ir Savivaldybės administracijos nuostatuose numatyta tvarka. 

6.9. Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje publikuoja Administracijos skyrių pateiktus 

privalomus skelbti norminių teisės aktų projektus ir priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus; 

6.10. teikia gyventojams informaciją apie Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų 

posėdžiuose svarstomus klausimus, priimtus sprendimus bei kitą informaciją Savivaldybės interneto 

svetainėje; 

6.11. dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ registruoja Administracijos darbuotojų 

parengtus sprendimų projektus bei priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus; 

6.12. tvarko Dokumentacijos plane Protokolo skyriui numatytas formuoti archyvines bylas; 

6.13. pavaduoja skyriaus vyriausiąjį specialistą jam nesant darbe; 

6.14. vykdo kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus bei Skyriaus vedėjo 

pavedimus. 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

7.1. už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

7.2. už turimos informacijos saugumą ir konfidencialumą, suteiktos informacijos 

teisingumą; 

7.3. už dokumentų, reikalingų darbui atlikti, tvarkymą, naudojimą ir saugojimą.     
____________________ 

 

 


