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I SKYRIUS
PAREIGYBI]
l. Archyvaras yra priskiriamas specialistq grupes da
2. Pareigybes lygis. Archyvaro pareigybe yra A2 lygio pareigybe, kuriai bltinas ne
kvalifikaciniu laipsniu ar jam
kaip aukStasis universitetinis i5silavinimas su
ilygintu iSsilavinimu arba auk5tasis koleginis iSsilavinimas
ipsniu ar jam prilygintu iSsilavi.nimu.
3. Pareigybes paskirlis. Archyvaro pareigybe
umentq sisteminimo ir archyvavimo darbui organ

profesinio bakalauro kvalifi kaciniu
igoje reikalinga ugdymo istaigos
ir jam atlikti vadovaujantis

ti

glamentuoj andiais teises aktais.
4. Pareigybes pavaldumas. Archyvaras yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II

SKYRIUS
SPECIALUS RTITALAVIMAI SIAS PAREIGAS EI ANEIAM DARBUO'IOJUI

5. Archyvaru gali bilti fizinis asmuo, jeigu ji
ikalavimr"rs:
.mzlus

ilavinimas
larbo staZas

ikalavimai

ikalavirnai

Siai pareigybei keliamus

ne iaunesnis kaip 2l rnet
ne Zemesnis kaip vidurinis i5silavinimas irr (

reikalavimai nenustatomi
-nera sveikatos sutrikimq, del kuriq asmtxl
-turi b[ti atliktas sveikatos patikinimas in
kad yra tinkamas Siam darbui;
-tureti tvarking4 medicining knygutE ir
-iSklausvtii hisienos
hieienos iei-rdZiu
iei-rdZi prosrama vien
-geri archyvervimo darbo igudZiai;
-tinkama kvalifi kacij a;
-gerai moketi valstybing lietuviq kalba;
-buti susipaZings su Lietuvos Respubli
susijusiais su pavestq funkcijq vykdymu;
-iSman1.ti dokumentq archyvavimo taisykl
aktais bei gebeti juos taikyti praktikoje;
-gebeti valdy'ti, kaupti, sisteminti dokument
-moketi naudoti kompiuterine iranga ir
paketu;
-gebeti planuroti ir organizuoti savo veiklq,

rofesine kvalifi
galetq atlikti pareigq;
muo turi tureti atitinkam4 paLym4,
ty.tais terminais tikrintis sveikat4;
kar14 per du metus;

istatymais

ir

kitais teises aktais

vadovaujantis galiojandiais teises
,S,

rbti Microsoft Office programiniu
irbti komandoje.

asmuo turi Zinoti:
-istaigos veikl4 reglamentuoj andius tei
aktus;
-fstaigos steigim4 ir veiklq reglamentuc,j
-dokumentq valdym4, tvarkym4 ir apskai reglamentuoj andius teises aktus ;
-kaip dirbti jam patiketais elektros prietai is; kompiuteriu, kopijavimo aparatu;

ir kitq teises aktq reikalavimus,

-Lietuvos Respublikos darbo k
susijusius su personalo tvarkymu (
dokumentus, pareiginius nuostatus ir kt.)
- or ganizac:in g v al dymo struktUr? ;
-normatyvinius teisds aktus, n
dokumentus, susijusius su ugdymo istai
-kaip priimti ir atiduoti dokumentus i arc
-viening4 valstybes ra5tvedybos sistem4;
-kaip sudaryti nuolatinio
laikincrj
dokumentq naikinimo aktus;
-kaip forminti bylas ir jas ruoSti saugoti i
-kaip tvarlcyti apskait4 ir sudary.ti ataskai
-techniniq priemoniq eksploatacijos tai
-planavimo principus;
-imoniq ir jq padaliniq darbo organizavi
-ugdymo istaigos darbo organizavimo pr
-informac ij os apsaugos priemones ;
-tradiciniq (popieriniq) ir elektroniniq
-dokumentq rengimo ir iforminimo rei
-dokumentq kaipimo, sisteminimo apstria
-dokumentq apyvartos technologini ci
-dokumentq tvarkymo etapus;
-reikalavirnus dokumenttl saugoj imui ir
-or ganizacines biuro technikos naudoj i
-principus, bendradarbiavimo etikos no
-etikos normas ir etiketo reikalavimus;
-su savo tiesioginiu darbu susijusius
-istaigos darbo specifik4;
-istaigos strukturq;
-darbo metu naudojamas priemones bei i
-darbo tvarkos reikalavimus;
-istaigos teikiamas paslaugas ir pard
-darbuoto.iq saugos ir sveikatos
reikalavimus;
-sanitarijos bei higienos reikalavimus;
-teises aklu re
asmuo turi moketi (sugebeti):
-saugiai dirbti;
-taikyti savo Zinias praktiSkai;
-tinkamai taikyti norminius aktus vykda
-veiksmingai taikyti informacines k
sistemas:
-laikytis darbo ir poilsio reZimo;
-naudotis informacijos Saltiniais;
-laikytis etikos ir dalykines iSvaizdos rei
-greitai spausdinti ir ra5yti;
-uZtikrinti veiklos kokvbe:

s, darbo eigos, atleidimo i5

instrukcijas ir }iitus tvarkomuosius
archyvo veikla;
yv4,juos saugoti ir naudoti;

ir

sugebejimai

darbo

saugojimo dokumentq apra5us ir
naudoti;
)

les;
o principus;

ntq valdymo taisy'kles;
os, valdymo principus ir priemones;

ikinimui;
reikalavimus;

kokybes reikalavimus;

ai

gos infrastruktiir4;

us produktus (prekes);

gaisrines saugos, turto apsaugos

reikalavimus;

darbo funkcijas;
ikacines technolo gij as ir informacines

,

J

teise

vairuoti

transporto
priemone
papildomi
reikalavimai
(privalumai)

{inkamai tvarkyi istaigos (padalinio) ilo
+aikyti informaciniq komunikaciniq tech
-rengti apZvalgas, iSvadas, ataskaitas;
-valdyti turimus rnaterialinius ir finansini
-racionaliai, logiSkai ir greitai m4styti;
-saugiai, pagal darbo saugos, elektros
atlikti profesines veiklos darbus;
-suteikti pirmqjE medicining pagalbq nr
cheminio, terminio poveikio traumq atrie
-efektyviai organizuoti savo veiklq ugdyr
-reikalavirnai nenustatomi ;

:umentac{q;
rologijas;
m iSteklius;

.ugos, gaflsrines saugos reikalavimus
kentejusifljam mechaninio, elektrinio,
ais;
ro istaigolie;

-bendravimas ir bendradarbiavimas ;
-sprendimq priemimas;
-puikus lietuviq kalbos mokejimas;
-komandinio darbo igudZiai;
-prioritetq nustatymas ;
-iniciatyvumas;
-gebej imas sukoncentruoti demesi;
-kruopStumas;
-atidumas;
-atsakingumas;
-savikontrole;
-gebejimas nuolat mokytis ar kelti prof'es ng kvalifikacij4.
-toleranciia.

III

SKYRIUS
Sras PARETGAS ETNANCIo DARBUo

JO FUNKCIJ OS

6. Archyvaras vykdo Sias funkcijas:

6.1. istaigos archyvo tvarkymas:
6.1. informacijos ir dokumentq valdymas;
6.2. tinkamq bylq iforminimas, saugojimas bei nz ikinimas;
6.3. naikinimo aktq sudarymas;
6.4. uZtilffin4, kad archyv4 priimami dokr .mentai bfltq atrenkami, sutvarkomi,
komplektuojami, naudojarni ir liktq saug[s (taip pat praktine r paskirties dokumentai);
6.5. sukuria dpkumentq registr4;
laiku perduoda valstybei saugoti organizacijos veiklos metu
6.6. paruo5i4
atsirandandius Lietuvos Respublikos Valtybinio archyvo dok *mentus;
6.7. kontroliupja, kaip formuojamos ir fotminam, rs istaigos ra5tvedybos bylos;
6.8. organizuoja gaunamq i archyv4 dokumentq s augojim4 ir uZtikrina jq saugum4;
6.9. priima irr registruoja i5 struktlriniq padalir iq gautus saugoti baigtus ra5tvedybos
dokumentus;
6.10. dalyvafrja rengiant bylq nomenklat[r4 (dokumentacijos plan4), tikrina jq
formavimo ir forminimo feisingumq perduodant juos i archy' ,q;
6.11. pagal g{liojandius istatymus Sifruoja saugc mus daiktus, sistemina ir i5desto bylas,

i

ir

tvarko jq apskait4;
6,12. ruo5ia quvestinius nuolatinio saugojimo ir laikino saugojimo dokumentq apra5us,
dokumentq perdavimo valstybei saugoti, dokumentq, :uriq saugojimo terminas pasibaige,
nura5ymo ir naikinimo al4tus;
6. 13. kuria dlkumentq registr4, supaprastina b pt rlengvina jq paieik4;
I

6.14. dalyvauja nustatant mokslini ir praktini archyvinitldokumentq vertingum4;
6.15. kontroliuoja dokumentq b[klg, Zi[ri, kad jie laiku b[tq atkurti, kad archyvo
patalpose bltq dokumentq saugumui palankios s4lygos;
6.16. kontroliuoja, kad archyvo patalpose b[tq lraikomasi gaisrines apsaugos taisykliq;
6.17. remdamasis uZklausomis iSduoda archyvininrs nuoraSus ir dokumentus, remiantis
esamais archyve dokumentais i5raSo reikiamas paZymas, ruo5ia duomenis ataskaitai apie archyvo
darbq sudaryti;

dalyvauja nustatant archyviniq dokumentq
6.19. imasi reikiamq priemoniq naudoti darbe 5i

6. I 8.

7. Archyvaras vykdo ir kitas istatymq ir
nenuolatinio pob[dZio direktoriaus pavedimus

nepriestarauj andius Lietuvos Respublikos lstatymams ir ki
7.1 pastebejus smurt4 prieS vaikus prane5a I

laikines technines priemones.
Ll teises aktq nustatytas funkcijas,
igos kompeterrcijos klausimais,
teises aktams.

io- darZelio direktoriui ir vaikq teisiq

apsaugos tarnybai.

VI SKYRIUS
TEISES TR PA
8. Archyvaras turi Sias teises:
8.1 .

si[ly'ti istaigos vadovybei priemones veiklos

8.2. savo kompetencijos ribose pasiraSyti doku
8.3. savaranki5kai susira5ineti su kitomis organi
8.4. teikti tiesioginiam vadovui arba istai
atliekamq funkcijq gerinimo ar tobulinimo
8.5. pasitelkti kitus istaigos darbuotojus ar
su jo funkcijq igyvendinimu (eigu t;a
susijusius
klausimus,
aktuose, kitais atvejais - tik esant istaigos vadovo (administ;
8.6. pra5yti, kad darbdavys, istaigos vadovas ar
pateiktq duomenis. kurie yra b[tini jo funkcijoms igyvendi
8.7. reikalauti, kad istaigos vadovas (adrnini
lgyvendinti Siuose nuostatuose numatytas teises ir pareigas;
8.8. reikalauti, kad darbdavys sudarytq saugi
s4lygas, aprlpintq techniSkai tvarkingomis darbo priemonem
8.9. atsisakytq dirbti, raStu informavus istaigc,s
saugai ir sveikatai, jis neaprflpintas reikiamomis darbo

jo kompetencijos klausimais;
administracijai pasillymus del jo

ij omis,

strukturinius paclalinius sprendZiant
numatyta istaigos norminiuose teises
ijos) leidimui);
iti darbuotojai suteiktq informacijq ar

a) imtqsi priemoniq, padedant jam

ir

sveikatai nekenksmingas darbo

adov4, jeigu yra pavojus darbuotojq
iemonemis arba jos yra netinkamos

naudoti;

8.10. istatymq nustatyta tvarka reikalauti, kad b[ atlyginta Lala, padaryta sveikatai del
nesaugiq darbo s4lygtl;
8.1l. istatymq nustaty.ta tvarka nutraukti netermirhuot4 ar terminuot4 darbo sutarti, jeigu
su

jo

krinti
informac

ij

os apie darbuotoj q svr:ikatos buklq konfi dencial um4;

g.3. mokytis

ir

to,bulinti profesing kvalifikacijq mokymo kursuose. seminaruose

istaigoje ar kituose renginiuose;
9.4. dirbti dorai s4Ziningai;
9.5. laikytis darbo drausmes;
9.6. laiku ir tiksliai vykdyti darbdavio nttrodymus;
9.7. laikytis darbuoto.iLl saugos ir sveikatos reikalavimq;
9.8. r0pintis kitq istaigos darbuotojq sauga ir sveikata;

5

9,9. tausoti ciarbdavic

tr-rLt4;

9.10. vykdyti l<itas istatymuose ar kituose

n

miniuose teises aktuose numatytas

pareigas;

reZimo, neleisti susidaryti sqlygoms
1. laikytis nustatyto istaigoje gaisrines
pri
prevenci
nitl;
keliandioms gaisro rizikq bei irntis atitinkamq prevencijos
10, Archyvaras privalo vykdyti valstybes valdl
kontroles istaigq pareig0ntl teisetus nr"trodymus kuruojamos I
9.1

V SKYITIT]S
ATSI(ATT'OMYI}

E

1i. Archyvaras atsako:
1 1.1

. uZ darbo pareigtl nevykdymq arba tretinl,:a

11.2. ui. darbo drausmes paZeidirnus;
1 1.3. uZ darbo pareigq paZeidimLrs;
11,4. ui. darbuoto.jr,y salrgE ir sveikat4 kontroli

jt1 vykdyrnq del

jo

kaltes;

rjandiq institucijq teisetq nurodymtl ar

reikalavimrl nevykdyrn4;
1

1.5. uZ teises paZe:idirnus, padarytus pavestq ti

crjq vykdymo metu;

1 1.6. uL i.al4 paclat'ytq ugdymo istaigai, kai yra visos materialines atsakomybes

atsiradimo s41ygos.

12. AtsiZvelgiant i atsakomybes atsiradimo
Lietuvos Itespublikos istatymrr nllstatyta drattsmin0,

archyvarui gali blti taikoma
administracine ir baudZiamoji

atsakorrybe.
1

vadovas,

SusipaZinau:

3. Drausmines nuobar.tdas alchyvarui istatyrnrl

ustatyta tvarka slciria ugdymo istaigos

