
KAUNO APYGARDOS TEISMO 

TEISMO ARCHYVO VEDĖJO 

 

FUNKCIJOS 

 

1. užtikrina archyvo dokumentų kaupimą, apskaitą, tvarkymą, naudojimą bei 

saugojimą nustatytą terminą saugioje aplinkoje; 

2. planuoja bei organizuoja archyvo darbą, paskirsto archyvarams darbus ir užduotis, 

kontroliuoja jų atlikimą; 

3. organizuoja bei koordinuoja teismo proceso ir dokumentų bylų priėmimą iš jas 

sudariusių teismo struktūrinių padalinių į archyvą, tvarko jų apskaitą; 

4. priima į archyvines bylas gautus dokumentus, grąžintus vykdomuosius 

dokumentus, fizinių bei juridinių asmenų prašymus; 

5. konsultuoja darbuotojus bylų formavimo ir dokumentų vertės ekspertizės atlikimo 

klausimais;  

6. dalyvauja Dokumentų ekspertų komisijos veikloje; 

7. priima iš vyriausiojo specialisto į archyvą išslaptintų dokumentų bylas; 

8. Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (toliau – EAIS) sudaro nuolat ir ilgai 

saugomų bylų apyrašų sąrašą ir teikia jį derinti Kauno regioniniam valstybės archyvui; 

9. EAIS sudaro apyrašus bei jų tęsinius, naikinimo aktus ir teikia juos derinti Kauno 

regioniniam valstybės archyvui; 

10. teisės aktų nustatyta tvarka Kauno regioniniam archyvui perduoda teismo nuolat 

saugomas bylas, rengia jų perdavimo aktus; 

11. organizuoja į teismo archyvą besikreipiančių asmenų priėmimą ir užtikrina 

pašalinių asmenų nepatekimą į teismo archyvo patalpas; 

12. teisės aktų nustatyta tvarka pateikia teismo proceso bylas susipažinti proceso 

dalyviams ir kitiems asmenims, pateikia iš archyvinių bylų dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus, 

atsakymus į paklausimus ir juos tinkamai registruoja; 

13. 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; 

14. kontroliuoja, ar archyvinės bylos išduodamos laikinai naudoti laikantis nustatytos 

tvarkos, kontroliuoja jų grąžinimo terminus; 

15. pagal savo kompetenciją teikia / tikslina informaciją telefonu, raštu, elektroniniu 

paštu, susijusią su archyvinėse bylose pateiktų prašymų nagrinėjimu; 

16. kontroliuoja teismo archyve saugomų teismo proceso ir dokumentų bylų kiekį; 

nustačius, kad trūksta bylų ar bylose trūksta dokumentų, organizuoja jų paiešką. Jų neradus, surašo 

prarastų dokumentų aktą bei informuoja teismo pirmininką ir teismo kanclerį. Apie nuolat ir ilgai 

saugomas bylas ar jose dingusius dokumentus informuoja Kauno regioninį valstybės archyvą; 



17. kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui, organizuoja jų 

restauravimą; 

18. užtikrina teismo archyvo patalpose tinkamas dokumentų saugojimo sąlygas; 

19. kontroliuoja teismo archyvo bylų saugyklų patalpų temperatūrą ir drėgmę, 

laikydamasis nustatytų archyvo saugykloms reikalavimų, mikroklimato sąlygas atitinkančių 

higienos normų, du kartus per savaitę fiksuoja šiuos parametrus;  

20. rengia teismo archyvo nuostatus, archyvo darbuotojų pareigybių aprašymus, 

įsakymus ir kitus vidaus teisės aktus, susijusius su archyvo veikla;  

21. teisės aktų nustatyta tvarka archyvarams nustato metines užduotis ir siektinus 

rezultatus, atlieka jų kasmetinės veiklos vertinimą; 

22. įspėja darbuotojus netinkamai besielgiančius su archyviniais dokumentais; 

23. pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką vykdo šiai pareigybei priskirtas roles, 

susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (toliau – LITEKO);  

24. teikia pasiūlymus teismo pirmininkui ar teismo kancleriui teismo archyvo darbo 

organizavimo klausimais; 

25. teikia pasiūlymus teismo raštinės vedėjui dėl teismo dokumentacijos plano ir jo 

papildymų sąrašo, dokumentų registrų sąrašo projektų; 

26. teismo vadovybei pareikalavus, teikia informaciją, ataskaitas apie archyvo darbą, 

užbaigtų bylų sutvarkymą; 

27. prireikus atlieka bet kurias archyvaro funkcijas; 

28. vykdo kitus teismo kanclerio ir teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio su teismo 

veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai; 

29. atleidžiamas iš pareigų archyvo vedėjas darbus ir bylas pagal perdavimo aktą 

perduoda teismo kancleriui ar jo nurodytam archyvarui. 

 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI 

 

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

2. turėti 2 metų darbo patirtį ir ne mažiau kaip 1 metus darbo archyve ar teisme 

patirties; 

3. 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; 

4. žinoti teismo proceso bei dokumentų bylų parengimo saugoti ir jų naudojimo 

tvarką, nuolat, ilgai ir trumpai saugomų bylų įforminimo tvarką; 

5. žinoti dokumentų saugojimo terminus, nuolat saugomų teismo dokumentų 

perdavimo saugoti valstybei tvarką; 

6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje, žinoti 

dokumentų atrinkimo naikinti tvarką; 



7. žinoti archyvo saugyklų reikalavimus; 

8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

9. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir archyvo darbuotojų darbinę 

veiklą, turėti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, gebėti valdyti, kaupti bei apibendrinti 

informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

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

kompiuteriu „Microsoft Office“ arba lygiaverčių programų paketais; 

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

saugomos paslapties reikalavimus. 

 


