
ARCHYVARO FUNKCIJOS 

 

 Archyvaras vykdo šias funkcijas:  

 pasibaigus kalendoriniams metams, pagal perdavimo aktus priima raštinės darbuotojų ir kitų 

dirbančių asmenų saugojimui bylas, dokumentų registravimo žurnalus, registrus ir kitus 

dokumentus;  

 užtikrina tinkamą priimtų į archyvą bylų ir dokumentų laikymą, tvarkymą bei apsaugą;  

 nustačius bylų ar dokumentų dingimo iš archyvo faktą, nedelsiant apie tai informuoja 

progimnazijos direktorių;  

 organizuoja bylų atranką nuolatiniam saugojimui, rengia ilgo ir nuolatinio saugojimo dokumentų 

bylų apyrašus, sudaro naikinti atrinktų bylų ir dokumentų aktus ir juos derina su progimnazijos 

direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;  

 rengia atsakymus į gaunamus raštus, susijusius archyve saugomomis bylomis ir dokumentais, 

prireikus parengia ir išduoda archyve saugomų dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus;  

 laiku pateikia reikiamas bylas teisėjams ir kitiems teisme dirbantiems asmenims, duomenis apie 

pateiktas bylas užregistruoja į išduodamų bylų registracijos žurnalą;  

 vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas; 

 dalyvauja rengiant ir įgyvendinant progimnazijos veiklos planus; 

 dalyvauja progimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;  

 vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus pagal kompetenciją. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Archyvarui keliami kvalifikaciniai reikalavimai: 

 įgyta profesinė kvalifikacija, privalumas – aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis 

išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;  

 mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis; 

 valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas; 

 archyvaro darbui keliamų metodinių bei veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymas;  

 savarankiškas savo veiklos planavimas ir organizavimas, iškilusių problemų ir konfliktų 

sprendimas;  

 informacijos kaupimas, sisteminimas, apibendrinimas ir išvadų rengimas. 

 Archyvaras turi žinoti ir išmanyti: 

 archyvo veiklos organizavimą; 

 progimnazijos struktūrą;  

 progimnazijos veiklą reglamentuojančius norminius aktus;  

 dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

 raštvedybos taisykles;  

 dokumentų apipavidalinimo ir apdorojimo metodus; 

 darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimus. 

 Archyvaras privalo vadovautis: 

 Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais; 

 progimnazijos nuostatais; 

 darbo tvarkos taisyklėmis;  

 darbo sutartimi; 

 kitais progimnazijos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir 

pan.). 



 


