
RAŠTVEDŽIO FUNKCIJOS 

 

 Raštvedys atlieka šias funkcijas: 

 laiku ir tiksliai vykdo teisėtus progimnazijos administracijos nurodymus bei progimnazijos 

savivaldos institucijų teisėtus nutarimus; 

 priima progimnazijai siunčiamą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą, kurio metu 

patikrina, ar neatplėšti vokai, ar juose yra visi dokumentai, registruoja gautą korespondenciją jos 

gavimo dieną Gautų dokumentų registravimo žurnale; 

 užregistruotus gautus dokumentus perduoda progimnazijos direktoriui susipažinti; 

 direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoda juos rezoliucijose nurodytiems 

adresatams, o rezoliucijų tekstus įrašo į Gautų dokumentų registravimo žurnalą; 

 kontroliuoja direktoriaus rezoliucijose nurodytų užduočių vykdymą, jeigu kontrolės funkcija 

nepavesta kitiems; 

 jeigu į gautą dokumentą reikia atsakyti, organizuoja dokumento parengimą arba pats jį parengia ir 

pateikia direktoriui pasirašyti; 

 registruoja siunčiamus dokumentus Siunčiamųjų dokumentų registravimo žurnale; jeigu 

siunčiamasis dokumentas yra atsakomasis, tikrina, ar yra nuoroda į kokį dokumentą atsakoma; 

 progimnazijos vidaus dokumentus (įsakymus, aktus, protokolus, nutarimus ir kt.) registruoja 

Vidaus dokumentų registravimo knygoje; 

 progimnazijos direktoriui nurodžius rengia vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus; 

 spausdina bei daugina vidaus ir siunčiamuosius dokumentus; 

 tikrina progimnazijos elektroninį paštą; 

 priima ir perduoda informaciją kitomis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis; 

 kasmet nustatytu laiku parengia raštinėje numatomų sudaryti bylų dokumentacijos planą ir registrų 

žurnalą; 

 formuoja gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų bylas; 

 užtikrina bylų išsaugojimą pagal jų saugojimo terminus, užtikrina bylų perdavimą nustatytu laiku 

į archyvą; 

 priima progimnazijos lankytojus (mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus interesantus), 

suteikia jiems juos dominančią informaciją, nurodo mokytojus, progimnazijos vadovus, kurie 

kompetentingi spręsti lankytojams iškilusius klausimus, elgiasi su jais mandagiai ir dėmesingai; 

direktoriui nurodžius, organizuoja svečių vaišinimą kava ar gaiviaisiais gėrimais; 

 progimnazijos direktoriui nurodžius, praneša progimnazijos tarybos, mokytojų tarybos nariams 

apie rengiamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų vietą ir laiką; 

 progimnazijos direktoriui nurodžius, surenka jam reikalingą informaciją iš mokytojų, pagalbinio 

personalo darbuotojų, iškviečia pas direktorių jo nurodytus progimnazijos darbuotojus, spausdina 

direktoriaus pateiktą įvairią medžiagą, tvarko raštvedybą, priima įvairius direktoriui adresuotus 

dokumentus ir teikia jam pasirašyti; 

 iškabina skelbimų lentoje dokumentus su viešai skelbtina informacija; 

 įformina darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, registruoja darbo sutartis; 

 rengia direktoriaus įsakymus mokinių, personalo ir veiklos klausimais; 

 tvarko mokinių ir darbuotojų pažymėjimus, spausdina mokinių išsilavinimo, pasiekimų, 

pagrindinio ugdymo pažymėjimus, brandos atestatus ir jų priedus; 

 keičiantis raštvedžiui, perduoda pagal aktą naujam raštvedžiui raštvedybos bylas, nebaigtus 

tvarkyti dokumentus; 

 vykdo kitus progimnazijos direktoriaus teisėtus nurodymus. 

 



SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

 Raštvedys turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

 turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį 

išsilavinimą; 

 mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis; 

 valstybinės kalbos taisyklingas vartojimas; 

 išmanyti tvarkomųjų, normatyvinių dokumentų rengimo taisykles, dokumentų 

 tvarkymo, perdavimo, apskaitos ir saugojimo tvarką; 

 savarankiškas savo veiklos planavimas ir organizavimas, iškilusių problemų ir konfliktų 

sprendimas;  

 informacijos kaupimas, sisteminimas, apibendrinimas ir išvadų rengimas. 

 Raštvedys turi žinoti ir išmanyti: 

 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. 

 Raštvedys 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.). 
 


