
                

TEISMO ARCHYVO SKYRIAUS ARCHYVARO 

FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 

 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos 

valstybinio archyvų fondo nuostatais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvo darbą; 

 žinoti dokumentų (bylų) parengimo saugoti ir jų naudojimo tvarką, nuolatinio, ilgo ir laikino 

saugojimo bylų įforminimo tvarką; 

 žinoti dokumentų saugojimo terminus, teismo nuolatinio saugojimo dokumentų, jei jie bus 

saugomi valstybės, perdavimo tvarką; 

 žinoti dokumentų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje, žinoti dokumentų 

nurašymo ir atrinkimo naikinti tvarką; 

 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti biuro technika, dirbti kompiuteriu 

„Microsoft Office“ arba lygiaverčių programų paketais; 

 savarankiškai planuoti, organizuoti darbinę veiklą, kruopščiai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti 

savo tiesiogines pareigas; 

 būti darbščiam, tvarkingam, mandagiam, gebėti bendrauti. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 priima iš teismo skyrių dokumentus saugoti teismo archyvo skyriuje, tikrina jų įforminimą, 

bylų sudarymą; 

 nustatyta tvarka aprašo ir sistemina dokumentus; 

 sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus bei jų tęsinius; 

 rengia atrinktų naikinti dokumentų aktus; 

 informuoja teismo archyvo skyriaus vedėją apie teismo archyvui perduotus ir dingusius 

laikino, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus, bylas, taip pat perduotus laikinam 

naudojimui teismo archyvo dokumentus, bylas ir negrąžintas teismo archyvui ilgiau negu 6 

mėnesius; 

 surašo bylų dingimo aktus; 

 rengia nuolat saugomas bylas ir dokumentus nustatyta tvarka perduoti į valstybinį archyvą. 

 pateikia iš archyvinių bylų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus, atsakymus į paklausimus ir 

juos tinkamai registruoja; 

 nepriima į teismo archyvo skyriaus patalpas pašalinių asmenų; 

 vykdo kitus teismo archyvo skyriaus vedėjo, teismo kanclerio su teismo veikla susijusius 

pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. 

 


