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KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“ 
 

 

ARCHYVARO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 28 

 
I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 
1. Archyvaras yra priskiriamas specialistų grupės darbuotojams 262101. 

2. Pareigybės lygis. Archyvaro pareigybė yra A2 lygio pareigybė, kuriai būtinas ne 

žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

3. Pareigybės paskirtis. Archyvaro pareigybė įstaigoje reikalinga ugdymo įstaigos 

dokumentų sisteminimo ir archyvavimo darbui organizuoti ir jam atlikti vadovaujantis 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

4. Pareigybės pavaldumas. Archyvaras yra tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Archyvaru gali būti fizinis asmuo, jeigu jis atitinka šiai pareigybei keliamus 

reikalavimus: 

amžius ne jaunesnis kaip 21 metų 

išsilavinimas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija 

darbo stažas reikalavimai nenustatomi 

reikalavimai 

sveikatai 

-nėra sveikatos sutrikimų, dėl kurių asmuo negalėtų atlikti pareigų; 

-turi būti atliktas sveikatos patikrinimas ir asmuo turi turėti atitinkamą pažymą, 

kad yra tinkamas šiam darbui; 

-turėti tvarkingą medicininę knygutę ir nustatytais terminais tikrintis sveikatą; 

-išklausyti higienos įgūdžių programą vieną kartą per du metus; 

specialūs 

reikalavimai 

-geri archyvavimo darbo įgūdžiai; 

-tinkama kvalifikacija; 

-gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą; 

-būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais 

susijusiais su pavestų funkcijų vykdymu; 

-išmanyti dokumentų archyvavimo taisykles vadovaujantis galiojančiais teisės 

aktais bei gebėti juos taikyti praktikoje; 

-gebėti valdyti, kaupti, sisteminti dokumentus; 

-mokėti naudoti kompiuterine įranga ir dirbti Microsoft Office programiniu 

paketu; 

-gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje. 
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žinios asmuo turi žinoti: 

-įstaigos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; 

-įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius teisės aktus; 

-dokumentų valdymą, tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus; 

-kaip dirbti jam patikėtais elektros prietaisais; kompiuteriu, kopijavimo aparatu; 

-Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimus, 

susijusius su personalo tvarkymu (samdos, darbo eigos, atleidimo iš darbo 

dokumentus, pareiginius nuostatus ir kt.); 

-organizacinę valdymo struktūrą; 

-normatyvinius teisės aktus, nuostatus, instrukcijas ir kitus tvarkomuosius 

dokumentus, susijusius su ugdymo įstaigos archyvo veikla; 

-kaip priimti ir atiduoti dokumentus į archyvą, juos saugoti ir naudoti; 

-vieningą valstybės raštvedybos sistemą; 

-kaip sudaryti nuolatinio ir laikinojo saugojimo dokumentų aprašus ir 

dokumentų naikinimo aktus; 

-kaip forminti bylas ir jas ruošti saugoti ir naudoti; 

-kaip tvarkyti apskaitą ir sudaryti ataskaitas; 

-techninių priemonių eksploatacijos taisykles; 

-planavimo principus; 

-įmonių ir jų padalinių darbo organizavimo principus; 

-ugdymo įstaigos darbo organizavimo principus; 

-informacijos apsaugos priemones; 

-tradicinių (popierinių) ir elektroninių dokumentų valdymo taisykles; 

-dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus; 

-dokumentų kaipimo, sisteminimo apskaitos, valdymo principus ir priemones; 

-dokumentų apyvartos technologinį ciklą; 

-dokumentų tvarkymo etapus; 

-reikalavimus dokumentų saugojimui ir naikinimui; 

-organizacinės biuro technikos naudojimo reikalavimus; 

-principus, bendradarbiavimo etikos normas; 

-etikos normas ir etiketo reikalavimus; 

-su savo tiesioginiu darbu susijusius darbo kokybės reikalavimus; 

-įstaigos darbo specifiką; 

-įstaigos struktūrą; 

-darbo metu naudojamas priemones bei įstaigos infrastruktūrą; 

-darbo tvarkos reikalavimus; 

-įstaigos teikiamas paslaugas ir parduodamus produktus (prekes); 

-darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos, turto apsaugos 

reikalavimus; 

-sanitarijos bei higienos reikalavimus; 

-teisės aktų reglamentuojančių informacijos (paslapčių) apsaugą reikalavimus; 

sugebėjimai asmuo turi mokėti (sugebėti): 

-saugiai dirbti; 

-taikyti savo žinias praktiškai; 

-tinkamai taikyti norminius aktus vykdant darbo funkcijas; 

-veiksmingai taikyti informacines komunikacines technologijas ir informacines 

sistemas; 

-laikytis darbo ir poilsio režimo; 

-naudotis informacijos šaltiniais; 

-laikytis etikos ir dalykinės išvaizdos reikalavimų; 

-greitai spausdinti ir rašyti; 

-užtikrinti veiklos kokybę; 
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-tinkamai tvarkyti įstaigos (padalinio) dokumentaciją; 

-taikyti informacinių komunikacinių technologijas; 

-rengti apžvalgas, išvadas, ataskaitas; 

-valdyti turimus materialinius ir finansinius išteklius; 

-racionaliai, logiškai ir greitai mąstyti; 

-saugiai, pagal darbo saugos, elektrosaugos, gaisrinės saugos reikalavimus 

atlikti profesinės veiklos darbus; 

-suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiajam mechaninio, elektrinio, 

cheminio, terminio poveikio traumų atvejais; 

-efektyviai organizuoti savo veiklą ugdymo įstaigoje; 

teisė vairuoti 

transporto 

priemonę 

-reikalavimai nenustatomi; 

papildomi 

reikalavimai 

(privalumai) 

-bendravimas ir bendradarbiavimas; 

-sprendimų priėmimas; 

-puikus lietuvių kalbos mokėjimas; 

-komandinio darbo įgūdžiai; 

-prioritetų nustatymas; 

-iniciatyvumas; 

-gebėjimas sukoncentruoti dėmesį; 

-kruopštumas; 

-atidumas; 

-atsakingumas; 

-savikontrolė; 

-gebėjimas nuolat mokytis ar kelti profesinę kvalifikaciją. 

-tolerancija. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Archyvaras vykdo šias funkcijas: 

6.1. įstaigos archyvo tvarkymas: 

6.1. informacijos ir dokumentų valdymas; 

6.2. tinkamų bylų įforminimas, saugojimas bei naikinimas; 

6.3. naikinimo aktų sudarymas; 

6.4. užtikrina, kad į archyvą priimami dokumentai būtų atrenkami, sutvarkomi, 

komplektuojami, naudojami ir liktų saugūs (taip pat praktinės paskirties dokumentai); 

6.5. sukuria dokumentų registrą; 

6.6. paruošia ir laiku perduoda valstybei saugoti organizacijos veiklos metu 

atsirandančius Lietuvos Respublikos Valtybinio archyvo dokumentus; 

6.7. kontroliuoja, kaip formuojamos ir forminamos įstaigos raštvedybos bylos; 

6.8. organizuoja gaunamų į archyvą dokumentų saugojimą ir užtikrina jų saugumą; 

6.9. priima ir registruoja iš struktūrinių padalinių gautus saugoti baigtus raštvedybos 

dokumentus; 

6.10. dalyvauja rengiant bylų nomenklatūrą (dokumentacijos planą), tikrina jų 

formavimo ir forminimo teisingumą perduodant juos į archyvą; 

6.11. pagal galiojančius įstatymus šifruoja saugomus daiktus, sistemina ir išdėsto bylas, 

tvarko jų apskaitą; 

6.12. ruošia suvestinius nuolatinio saugojimo ir laikino saugojimo dokumentų aprašus, 

dokumentų perdavimo valstybei saugoti, dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigė, 

nurašymo ir naikinimo aktus; 

6.13. kuria dokumentų registrą, supaprastina ir palengvina jų paiešką; 
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6.14. dalyvauja nustatant mokslinį ir praktinį archyvinių dokumentų vertingumą; 

6.15. kontroliuoja dokumentų būklę, žiūri, kad jie laiku būtų atkurti, kad archyvo 

patalpose būtų dokumentų saugumui palankios sąlygos; 

6.16. kontroliuoja, kad archyvo patalpose būtų laikomasi gaisrinės apsaugos taisyklių; 

6.17. remdamasis užklausomis išduoda archyvinius nuorašus ir dokumentus, remiantis 

esamais archyve dokumentais išrašo reikiamas pažymas, ruošia duomenis ataskaitai apie archyvo 

darbą sudaryti; 

6.18. dalyvauja nustatant archyvinių dokumentų vertingumą; 

6.19. imasi reikiamų priemonių naudoti darbe šiuolaikines technines priemones. 

7. Archyvaras vykdo ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, 

nenuolatinio pobūdžio direktoriaus pavedimus įstaigos kompetencijos klausimais, 

neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 
 

VI SKYRIUS 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Archyvaras turi šias teises: 

8.1. siūlyti įstaigos vadovybei priemones veiklos veiksmingumui didinti; 

8.2. savo kompetencijos ribose pasirašyti dokumentus; 

8.3. savarankiškai susirašinėti su kitomis organizacijomis, jo kompetencijos klausimais; 

8.4. teikti tiesioginiam vadovui arba įstaigos administracijai pasiūlymus dėl jo 

atliekamų funkcijų gerinimo ar tobulinimo 

8.5. pasitelkti kitus įstaigos darbuotojus ar struktūrinius padalinius sprendžiant 

klausimus, susijusius su jo funkcijų įgyvendinimu (jeigu tai numatyta įstaigos norminiuose teisės 

aktuose, kitais atvejais – tik esant įstaigos vadovo (administracijos) leidimui); 

8.6. prašyti, kad darbdavys, įstaigos vadovas ar kiti darbuotojai suteiktų informaciją ar 

pateiktų duomenis, kurie yra būtini jo funkcijoms įgyvendinti; 

8.7. reikalauti, kad įstaigos vadovas (administracija) imtųsi priemonių, padedant jam 

įgyvendinti šiuose nuostatuose numatytas teises ir pareigas; 

8.8. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 

sąlygas, aprūpintų techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis; 

8.9. atsisakytų dirbti, raštu informavus įstaigos vadovą, jeigu yra pavojus darbuotojų 

saugai ir sveikatai, jis neaprūpintas reikiamomis darbo priemonėmis arba jos yra netinkamos 

naudoti; 

8.10. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl 

nesaugių darbo sąlygų; 

8.11. įstatymų nustatyta tvarka nutraukti neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį, jeigu 

darbdavys pažeidžia įstatymų nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus; 

8.12. susipažinti su įstaigos administracijos sprendimais ir jų projektais, susijusiais su jo 

veikla; 

8.13. ir kitas įstatymuos ar kituose norminiuose aktuose numatytas teises. 

9. Archyvaras privalo: 

9.1. imtis visų įmanomų teisėtų priemonių savo funkcijoms įgyvendinti; 

9.2. saugoti komercines paslaptis, kurias sužino atlikdami savo pareigas, užtikrinti 

informacijos apie darbuotojų sveikatos būklę konfidencialumą; 

9.3. mokytis ir tobulinti profesinę kvalifikaciją mokymo kursuose, seminaruose 

įstaigoje ar kituose renginiuose; 

9.4. dirbti dorai sąžiningai; 

9.5. laikytis darbo drausmės; 

9.6. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio nurodymus; 

9.7. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; 

9.8. rūpintis kitų įstaigos darbuotojų sauga ir sveikata; 
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9.9. tausoti darbdavio turtą; 

9.10. vykdyti kitas įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose numatytas 

pareigas; 

9.11. laikytis nustatyto įstaigoje gaisrinės saugos režimo, neleisti susidaryti sąlygoms 

keliančioms gaisro riziką bei imtis atitinkamų prevencijos priemonių; 

10. Archyvaras privalo vykdyti valstybės valdžios, valdymo institucijų ir valstybinių 

kontrolės įstaigų pareigūnų teisėtus nurodymus kuruojamos veiklos klausimais. 

 

V SKYRIUS 

ATSKAITOMYBĖ 

 

11. Archyvaras atsako: 

11.1. už darbo pareigų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą dėl jo kaltės; 

11.2. už darbo drausmės pažeidimus; 

11.3. už darbo pareigų pažeidimus; 

11.4. už darbuotojų saugą ir sveikatą kontroliuojančių institucijų teisėtų nurodymų ar 

reikalavimų nevykdymą; 

11.5. už teisės pažeidimus, padarytus pavestų funkcijų vykdymo metu; 

11.6. už žalą padarytą ugdymo įstaigai, kai yra visos materialinės atsakomybės 

atsiradimo sąlygos. 

12. Atsižvelgiant į atsakomybės atsiradimo pagrindą, archyvarui gali būti taikoma 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji 

atsakomybė. 

13. Drausmines nuobaudas archyvarui įstatymų nustatyta tvarka skiria ugdymo įstaigos 

vadovas. 

_______________________ 

 

Susipažinau: 

Eil. 

Nr. 

Susipažinimo data Vardas, Pavardė Parašas 

    

 

 


