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ŠIAULIŲ DAINŲ  MUZIKOS MOKYKLOS 

ADMINISTRATORIAUS 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Šiaulių  Dainų muzikos mokyklos ( toliau – mokykla)  administratoriaus pareigybė  

priskiriama 3 pareigybių grupei (specialistas). 

2. Pareigybės lygis – B. 

Pareigybės paskirtis – - tinkamai atlikti  mokyklos   dokumentų rengimą, duomenų teisingumą ir  

tvarkymą.   

3. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

 

 

II. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI  

 

4. Administratorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus: 

4.1 turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą 

iki 1995 metų 

4.2 taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių 

reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;  

4.3 turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;  

4.4 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti programiniu 

„Microsoft Office“ paketu; 

4.5 mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;  

  

III.  ADMINISTRATORIAUS  FUNKCIJOS 

 

 

4.6 Administratorius vykdo šias funkcijas: rengia, įformina ir saugo dokumentus teisės 

aktų nustatyta tvarka; 

4.7 vykdo direktoriaus nurodymus dėl teisės aktų, raštų bei kitų dokumentų rengimo; 

4.8 derina su Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės 

apskaitos padaliniui kasinių išlaidų likučių atitiktis sąmatoms; 

4.9 vykdo PVM sąskaitų apmokėjimo ir bankinių pavedimų priežiūrą; 

4.10 vykdo įmokų už ugdymą priežiūrą; 

4.11 užtikrina patvirtintos sąmatos vykdymą ir biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę 

paskirtį; 

4.12 teikia (pagal pareikalavimą) apskaitos dokumentus, registrus, suvestines direktoriui, 

auditoriams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;  

4.13 rengia dokumentus pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro 

centralizuotos buhalterinės apskaitos padaliniui nustatyta tvarka. 
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4.14 administruoja elektroninę VSDFV draudėjų aptarnavimo sistemą: suveda  informaciją 

apie įstaigoje įdarbinamą ar iš pareigų atleidžiamą asmenį, seka informaciją apie  darbuotojo 

nedarbingumą ir informaciją teikia įstaigos administracijai; 

4.15 pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 

4.16 laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų 

4.17 vykdo kitus mokyklos vadovo nurodymus.  

4.18 laikosi darbo etikos taisyklių. 

 

 

IV. TEISĖS 

 

5. Administratorius teisės: 

5.1  gauti pareiginę algą įstatymų nustatyta tvarka; 

5.2 gauti teisės aktuose nustatytas socialines ir kitas garantijas; 

5.3 kelti kvalifikaciją;  

5.4 teikti siūlymus mokyklos direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo pagal savo 

atliekamas funkcijas; 

5.5 ginti savo teises ir interesus; 

5.6 atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jeigu tai prieštarauja įstatymui, raštu pateikus 

atsisakymo motyvus. 

 

V.  ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

 

 

6. Administratorius  atskaitingas įstaigos vadovui.  

7. Administratorius  atsako: 

7.1 už tinkamą dokumentų rengimą, jų įforminimą; 

7.2 už jam patikėtų dokumentų saugumą; 

7.3 už savalaikį darbų vykdymą; 

7.4 už teikiamos informacijos teisingumą ir konfidencialumą; 

7.5 už savo darbo kabinete esantį inventorių darbo metu; 

7.6 už šiame pareigybės aprašyme išvardintų funkcijų tikslų ir kokybišką vykdymą; 

7.7 už darbo drausmės pažeidimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

  

_______________ 

 

 

PRITARTA 

Šiaulių Šiaulių Dainų muzikos mokyklos 

tarybos posėdžio 2021-02-03 

protokolu Nr. MT-1 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku:    Susipažinau ir sutinku: 

______________________   _______________________
 (parašas)                       (parašas) 

______________________   _______________________ 
          (vardas, pavardė)                  (vardas, pavardė) 

______________________   _______________________ 
                  (data)                           (data)  


