
KAUNO APYGARDOS TEISMO 

ARCHYVO ARCHYVARO 

 

FUNKCIJOS 

 

1. teisės aktų nustatyta tvarka priima iš atsakingų darbuotojų perduodamas į teismo 

archyvą tinkamai sutvarkytas teismo proceso ir dokumentų bylas;  

2. priima į archyvines bylas prašymus, pranešimus, grąžintus vykdomuosius raštus ir 

kitus dokumentus; 

3. nustatyta tvarka aprašo ir sistemina bylas; 

4. sudaro nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus ir jų tęsinius Elektroninio archyvo 

informacinėje sistemoje (toliau – EAIS), teikia juos derinti Kauno regioniniam valstybės archyvui; 

5. kontroliuoja bylų saugojimo terminus, jiems pasibaigus, teisės aktų nustatyta tvarka 

ruošia bylas naikinti, rengia atrinktų naikinti bylų naikinimo aktus, teikia juos derinti Kauno 

regioniniam valstybės archyvui per EAIS; 

6. sudaro bylų, kurių saugojimo terminas buvo pratęstas, sąrašus; 

7. nuolat saugomas bylas rengia perduoti valstybės archyvui; 

8. teismo pirmininko nustatyta tvarka pagal pareigybei priskirtas roles archyvui 

perduotose bylose suveda duomenis į Lietuvos teismų informacinę sistemą (toliau – LITEKO); 

9. į teismo proceso bylas įsiuva dokumentus, juos numeruoja ir tęsia bylų vidaus 

apyrašus, taiso bylų numeravimo klaidas, restauruoja bylas (keičia suplyšusius bylų viršelius, 

klijuoja įplyšusius lapus, tvirtina bylų susiuvimą ir pan.);  

10. teisės aktų, reglamentuojančių teismo procesą, nustatyta tvarka surašo 

vykdomuosius raštus ar jų dublikatus, jų lydraščius ir išsiunčia išieškotojui; 

11. paruošia ir išsiunčia pagal pareikalavimą į kitus teismus ar kitas institucijas 

archyvui perduotas teismo proceso bylas, kontroliuoja jų grąžinimo terminus ir informuoja Teismo 

archyvo vedėją apie ilgiau kaip 6 mėnesius negrąžintas bylas;   

12. atsakingiems darbuotojams laikinai naudotis perduoda teismo proceso ar 

dokumentų bylas ir kontroliuoja jų grąžinimo teismo archyvui terminus bei informuoja archyvo 

vedėją apie ilgiau kaip 6 mėnesius negrąžintas bylas; 

13. pateikia iš archyvinių bylų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus, atsakymus į 

paklausimus ir juos tinkamai registruoja; 

14. perduoda teismo raštinės darbuotojui, atsakingam už dokumentų vertimų 

organizavimą, išversti iš užsienio kalbos į valstybinę kalbą ar iš valstybinės kalbos į užsienio kalbą 

archyvinėse bylos gautus ar siunčiamus dokumentus; 

15. pateikia teismo proceso bylas susipažinti proceso dalyviams ir kitiems asmenims, 

kontroliuoja jų grąžinimo terminus; 

16. pagal savo kompetenciją, prireikus telefonu, raštu, elektroniniu paštu, tikslina 

informaciją, nurodytą archyvui perduotuose raštuose, teikia informaciją, susijusią su archyvinėse 

bylose pateiktų prašymų nagrinėjimu; 



17. nepriima į teismo archyvo patalpas pašalinių asmenų, užtikrina tinkamą bylų bei 

dokumentų apskaitą ir saugojimą; 

18. vykdo kitus teismo archyvo vedėjo, teismo kanclerio nenuolatinio pobūdžio su 

teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai; 

19. iš pareigų atleidžiamas archyvaras pagal perdavimo aktą perduoda archyvo vedėjui 

darbus ir bylas. 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

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

2. 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; 

3. žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, valdymo taisykles ir mokėti jas 

taikyti praktikoje;  

4. žinoti dokumentų saugojimo terminus, atrankos naikinti tvarką ir teismo nuolat 

saugomų bylų rengimo perduoti valstybės archyvui reikalavimus ir mokėti juos taikyti praktikoje; 

5. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą, civilinių, 

baudžiamųjų bylų nagrinėjimo procesus; 

6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti biuro technika, dirbti 

kompiuteriu „Microsoft Office“ arba lygiaverčių programų paketais; 

7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą, turėti bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžių, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

8. žinoti asmens duomenų apsaugos, profesinės, komercinės ar kitos įstatymų 

saugomos paslapties reikalavimus. 


