PATVIRTINTA

A.

Siauliq miesto savivaldybes
visuomends sveikatos biuro
direktorOs Dalios Miniauskienes
2006 to 11 isakymu Nr. l/

-j./

Srnulrg MTESTo SAWVALDvBES \[suoMENES svnil<aTos Brr]Ro
ADMINISTRATORES PAREIGINIAI NUO STATAI

I.
1.

Pareigq pavadinimas

-

BENDROSIOS NUOSTATOS

administratord.

2. Pavaldumas - visuomenes sveikatos biuro direktorei.
3. Pavaldiniai - nera.
4. Pavaduoja kiti sveikatos mokymo organizatona\

arba visuomenOs sveikatos

specialiste,

5.

Kvalifikacijos reikalavimai

-

i5silavinimas auk5tasis, mokejimas dirbti kompiuteriu,

uZsienio kalba. Privalo Zinoti:
5.1.

LR

istatymus,

LR

Vyriausybes nutarimus,

SAM norminius

dokumentus,

reglamentuojandius visuomenOs sveikatos stiprinimo veikl4;
5.2. visuomends sveikatos prieZi[ros politik4 ir strategij4
5.3. sveikatos etikos pagrindus;
5.4. raitvedybos bei dokumentq rengimo ir iforminimo taisykles;
5. 5. statistikos pagrindus;
5.6. saugos ir sveikatos darbg prie5gaisrin6s saugos, higienos reikalavimus;

II. PAREIGOS

6.

Saugo ir nustatyta tvarka naudoja Biuro antspaud4. Atsako uZ tinkam4 antspaudo
naudojim4.
7. Registruoja ir tvarko Biuro gaunamus ir siundiamus raitus.
8. Registruoja Biuro direktoriaus pasira5ytus (vizuotus) organizacinius ir informacinius
dokumentus Organizaciniq dokumentq registruose bei Gaunamq dokumentq
registruose ir Siundiamos korespondencij o s registruose.
9. {teikia pavedimo kopijas visiems vykdytojams ir tikrina, kad laiku bDtrr ivykdyti
pavedimai.
10. Tvarko Biuro archyv4.
11. Registruoja ra5ti5kus juridiniq ir fiziniq asmenU pareiSkimus, pra5ymus, pasiflymus
bei skundus.
72. Tllcina, ar visi Biuro vardu gauti lai5kai i5nagrineti nustatytu laiku, ar I juos atsalqrta.
13. Rengia direktoriaus isakymq projektus.
14. SupaZindina darbuotojus su pareiginiais nuostatais, vidaus darbo tvarkos ir kt.
istaigoj e galioj andiais aktais, reglamentuoj andiais j o darb4.
15. Parengia darbo sutarti, darbo paZymejim4 ir isakymo apie priemim4 [ darb4 projekt4.
16. UZveda darbuotojo asmens by14.
17. I5duoda darbuotojui darbo paZymejim4 ir asmens kortelp.
18. Direktoriaus isakymq pagrindu daro pakeitimus darbuotojq darbo sutartyse.
19. Ruo5ia darbuotojq darbo ir atostogq grafrkus.
20. Organizuoja administracijos susirinkimus: informuoja apie administracijos
susirinkimus, pasitarimus, ruoSia darbotvarkes, [teikia numatomq nagrineti klausimq

darbuotojq susirinkim4 pareigunus ir
pateikia ji pasira5yti Biuro direktoriui, registruoja darbuotojus, ruo5ia ataskaitas ir
protokolus. Prireikus protokoluose [formintus sprendimus siundia vykdytojams ir
kitiems adresatams kaip protokolo i5ra5us.
21. Metq pabaigoje surenka miesto Svietimo ir Sveikatos istaigq sveikatos ugdymo
ataskaitas pagal patvirtint4F Nr. 41-i sveikata, atlieka duomenq statistini apdorojim4.
22. Spausdina ir dalyvauja ruo5iant [vairi4 informacing sveikatos stiprinimo med1iagq
pladiajai visuomenei.
23. beka ir renka straipsnius sveikatos ugdymo, higienine, epidemiologine tematika Salies
spaudoje, platina sveikatos informacij q.
24.Dalyvaqa organizuojant [vairius sveikatos stiprinimo renginius: informuoja apie
bUsimus renginius, regist oja grupes, ruo5ia paLymqimus, juos i5raSo, i5dalina.
Zl.Dalyvauja [vairiq sveikatinimo programU vykdyme: atlieka duomenq statistin[
seradg su nurodytais prane5ejais, kviediamus

i

apdorojimq.

III.TEISES
26. Reikalauti dokumenttl duomenrl, reikalingq atliekant savo pareigas.
27.Teil<ti pasiulymus del darbo organizavimo gerinimo Biure.
28. Kelti savo profesini lygi ivairiuose kursuose, seminaruose, konferencijose.
29. Savalaikiai gauti informacij4 apie priimtus naujus lstatymus, reglamentuojandius
darba
30. Pra$yti administracijos, kad btrtq laiku apr[pinama darbui reikalingomis priemonemis'

IV. ATSAKOMYBE
31. Atsako uZ jampavestrl darbq, numatytrl Siuose nuostatuose, savalaiki ir kokybi5ka
atlikim4.
32. Atsako uZ dokumentq saugojim4ir atidavim4[ archyv4.
33. Atsako uZ korekd5ka lankytojq priemim4.
34. Atsako uZ teising4 darbo laiko naudojimq ir darbo drausmds paZeidimus.
35. Atsako uZ saugos darbe, prie5gaisrinds saugos, elektros saugos reikalavimq vykdymq.
36. Atsako uZ savo funkcijq netinkam4vykdym4vidaus darbo taisykliq ir LR istatymq
nustatWa tvarka.

