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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PROFESINIO MOKYMO IR REABILITACIJOS 

CENTRO ARCHYVARO PAREIGINIAI NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Viešosios sįstaigos Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centro (toliau - 

Centras) archyvaro pareigybės aprašymas reglamentuoja archyvaro, dirbančio Centre pagal darbo 

sutartį, darbinę veiklą. 

2. Archyvarą priima į darbą ir iš jo atleidžia Centro direktorius. 

3. Archyvaras, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

3.1. turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštesnįjį arba spec. vidurinį 

išsilavinimą; 

3.2. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; 

3.3.  išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos 

kultūros normas; 

3.4.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, administracine teise, Darbo 

kodeksu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitų institucijų 

teisės aktais, reglamentuojančiais švietimą, socialinę apsaugą, administravimą, dokumentų 

valdymą, ir sugebėti jais vadovautis darbe.  

4. Darbuotojas turi  žinoti saugos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimus. 

5. Archyvaras pavaldus personalo skyriaus vedėjui. 

6. Archyvaras turi: 

6.1. sugebėti vadovautis Lietuvos Respublikos Archyvų įstatymu, kitais įstatymais, nutarimais, 

taisyklėmis ir standartais reglamentuojančiais dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir 

naudojimą; 

6.2. žinoti ir išmanyti: dokumentų saugojimo terminus; dokumentų vertės ekspertizės atlikimo 

tvarką; dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir 

instrukcijas;  

6.3. dokumentų archyve saugojimo terminus, jų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymo 

ir sunaikinimo tvarką; dokumentų įforminimo saugojimui tvarką ir apskaitos reikalavimus; 

6.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

6.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą archyve. 

7. Archyvaras savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais, 

reglamentuojančiais Centro veiklą, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, archyvo nuostatais, 

direktoriaus įsakymais, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų bei personalo skyriaus 

nustatytomis užduotimis ir šiais pareiginiais nuostatais. 

  

II. PAREIGOS IR FUNKCIJOS 

 

8. Rengti dokumentacijos planą ir kasmet iki lapkričio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka derinti su  

Švietimo ir mokslo ministerija. 

9. Formuoti pagal raštvedybos reikalavimus ir direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą 

nuolatinio, ilgo saugojimo bylas, visiškai jas įforminti, įrišti ir  įforminti laikino saugojimo 

bylas.  

10. Perimti pagal dokumentacijos planą iš įstaigos struktūrinių padalinių bylas pasibaigus 

kalendoriniams metams, perėmimą įforminti aktu, kuriame surašomos perimamos bylos. 

11. Rinkti  duomenis archyvo pažymoms išduoti. 
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12. Rengti atsakymus į paklausimus, susijusius su archyvo darbu.  

13. Spausdinti archyvo pažymas ir kitus su archyvo darbu susijusius dokumentus, juos registruoti ir 

siųsti adresatams. 

14. Rengti dokumentų bylų nurašymo, sunaikinimo aktus. Pagal patvirtintą aktą perduoti 

dokumentų bylas sunaikinti. 

15. Dalyvauti archyvinių dokumentų inventorizacijose. 

16. Rengti laikino saugojimo bylų sąrašus.  

17. Teikti metodinę pagalbą darbuotojams, formuojant bylas. 

18. Tinkamai ir laiku atlikti kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, personalo skyriaus vadovo 

pavedimus.  

 

III. TEISĖS 

 

19. Susipažinti su Centro veiklą reglamentuojančiais dokumentais, savivaldos organų nutarimais ir 

kitais dokumentais. 

20. Turėti būtinas darbo sąlygas ir tinkamai įrengtą darbo vietą. 

21. Tobulinti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias, reikalingas tiesioginėms pareigoms atlikti.  

22. Kontroliuoti archyvinių dokumentų kaupimą, tvarkymą, saugojimą  ir naudojimą. 

23. Patikrinti archyvinių dokumentų būklę ir kiekį, gauti visą tam reikalingą informaciją iš įstaigos 

skyrių. 

24. Kontroliuoti ar Centro dokumentai tvarkomi pagal Vyriausiojo archyvaro reikalavimus. 

25. Nepriimti saugojimui netvarkingų dokumentų. 

26. Naudotis kitomis Lietuvos Respublikos norminiuose dokumentuose ir darbo sutartyje 

numatytomis teisėmis. 

  

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

27. Archyvaras atsako už: 

27.1. Lietuvos Respublikos įstatymų, Centro įstatų, vidaus tvarkos taisyklių, dokumentų 

rengimą, tvarkymą ir apskaitą nustatančių, teisės aktų vykdymą; 

27.2. dokumentų kokybišką paruošimą, teisingą tvarkymą ir laiku perdavimą į Centrinį archyvą; 

27.3. už priimtos dokumentacijos laikymą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą, jos apskaitos 

teisingumą; 

27.4. už švarą ir tvarką archyvo patalpose; 

27.5. skleidimą žodžiu, raštu ar kitokiu būdu tretiesiems asmenims komercinės, dalykinės, 

finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, kuri ji tapo  prieinama ir žinoma 

dirbant Centre; 

27.6. saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą; 

27.7. Centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir personalo skyriaus vadovo pavedimų 

vykdymą. 

28. Už savo funkcijų netinkamą vykdymą administratorius atsako darbo tvarkos taisyklių ir 

Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

______________________ 

Susipažinau:  

 

______________________________ 
 Parašas  

______________________________ 
 Vardas, pavardė 

_______________________________ 
 Data  
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