HIGIENOS INSTITUTO APRŪPINIMO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1.
Higienos instituto (toliau − HI) Aprūpinimo skyriaus specialistas (toliau
–specialistas) yra Aprūpinimo skyriaus darbuotojas, priskiriamas pareigybės grupei, nurodytai
Higienos instituto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Higienos instituto
direktoriaus 2017 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl Higienos instituto darbuotojų darbo
apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 9.3 papunktyje.
2.
Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Skyriaus specialisto pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštesnįjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar
jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją;
5.3. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, HI direktoriaus
įsakymais ir jais patvirtintais kitais HI vidaus tvarkos dokumentais, Skyriaus nuostatais bei šiuo
pareigybės aprašymu.
5.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, mokėti dirbti naujomis ryšių ir
kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis;
5.5. gebėti dirbti kolektyve, būti pareigingu, gebėti bendrauti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Skyriaus specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1 vykdo pastovią darbuotojų apskaitą;
6.2 ruoša įsakymų dėl darbuotojų priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, perkėlimo į kitas
pareigas, priedų prie atlyginimo skyrimo projektus ir nustatyta tvarka pateikia apie tai duomenis
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui ir kitoms institucijoms.
6.3 įformina HI darbuotojų darbo sutartis, jų pakeitimus, pildo darbo sutarčių registravimo
žurnalus;
6.4 nustatyta tvarka supažindina darbuotojus su HI darbo reglamentu, Vidaus tvarkos
taisyklėmis, duoda pasirašyti pareigybės aprašymuose;
6.5 nustatyta tvarka prižiūri, kad laiku būtų paruošti ir pateikti tvirtinimui HI
darbuotojų pareigybių aprašymai.
6.6 kontroliuoja HI darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, patikrina ir patvirtina savo
parašu jų teisingumą prieš pateikiant juos tvirtinti HI direktoriui, atsako už jų pateikimą laiku;
6.7 esant reikalui įformina darbuotojams sutrumpinto darbo laiko trukmę, prastovas,
nustato ne visą darbo laiką sumažinant savaitės darbo dienų skaičių ar sutrumpinant darbo dieną;
6.8 formuoja ir saugo HI darbuotojų asmens bylas, atsako už jų pildymo teisingumą ir
saugumą, nustatyta tvarka perduoda jas į archyvą;
6.9 kartu su kitais HI skyriais ruošia darbuotojams pažymas, susijusias su darbu bei darbo
santykiais įstaigoje;
6.10 nustatyta tvarka išduoda darbuotojams darbo pažymėjimus ir po atleidimo iš
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darbo susigrąžina darbo pažymėjimus, kitus dokumentus, tvarko jų apskaitą;
6.11 sudaro darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus, rengia įsakymus dėl atostogų
suteikimo ir laiku juos pateikia tvirtinti HI direktoriui, informuoja darbuotojus apie jų vykdymą;
6.12 nustatyta tvarka rengia ir teikia personalo apskaitos ataskaitas;
6.13 kaupia informaciją apie darbuotojų kvalifikaciją ir patirtį;
6.14 dalyvauja darbo ginčų sprendime;
6.15 atsako už patikėtos informacijos saugojimą ir konfidencialumą;
6.16 tiesioginio vadovo pavedimu tikrina, kaip HI laikomasi darbo santykius
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
6.17 nustatyta tvarka pristato HI dokumentus į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministeriją ir iš jos į HI;
6.18 HI direktoriaus įsakymu pavaduoja HI specialistą, atsakingą už HI priimamojo darbą
(raštinę);
6.19 nuolat gilina profesines žinias, kelia profesinę kvalifikaciją, seka informaciją apie
naujausius teisės aktus, susijusius su personalo administravimu, jų pasikeitimus;
6.20 laikosi HI vidaus dokumentais nustatytų reikalavimų ir taisyklių;
6.21 vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus
vadovo pavedimus.
7. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vadovui.
_______________________

