
PATVIRTINTA  

Šiaulių lopšelio–darželio „Vaikystė“  

direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d.  

įsakymu Nr. V-110  

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS–DARŽELIS „VAIKYSTĖ“ 

 

RAŠTINĖS (ARCHYVO) VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Šiaulių lopšelio–darželio „Vaikystė“ raštinės (archyvo) vedėjas yra priskiriamas specialistų 

grupei. 

2. Pareigybės lygis – B lygis. 

3. Pavaldumas: raštinės (archyvo) vedėjas pavaldus direktoriui.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Raštinės (archyvo) vedėjo pareigybei keliami kvalifikaciniai reikalavimai:  

4.1. ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 

1995 metų;  

4.2. analogiško darbo patirtis.  

5. Raštinės (archyvo) vedėjas turi: 

5.1. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo 

kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus; 

5.2. gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

5.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

elektroninių dokumentų rengimo programomis, organizacinės technikos ir komunikacijos 

priemonėmis;  

5.4. žinoti ir išmanyti švietimo įstaigų dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, raštvedybą, 

archyvų tvarkymą, personalo administravimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai; 

5.5. žinoti ir išmanyti lopšelio–darželio struktūrą, darbo organizavimo principus;  

5.6. žinoti ir išmanyti darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės 

saugos reikalavimus; 

5.7. žinoti ir išmanyti dokumentų apipavidalinimo ir apdorojimo metodus, dokumentų (bylų) 

parengimo saugojimui ir jų naudojimo tvarką.  

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Raštinės (archyvo) vedėjas vykdo šias funkcijas:  

6.1. tvarko lopšelio-darželio dokumentus, korespondenciją; 

6.2. priima besikreipiančių į lopšelį-darželį (žodžiu, raštu, telefonu ar kt. priemonėmis) asmenų 

informaciją ir perduoda ją lopšelio-darželio direktoriui, atsako į lopšelio–darželio lankytojų 

klausimus, suteikia (perduoda) informaciją telefonu, elektroniniu paštu; 

6.3. registruoja gaunamus, siunčiamus raštus ir dokumentus atitinkamuose sąrašuose ar 

registruose;  
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6.4. tą pačią dieną informuoja lopšelio–darželio direktorių apie gaunamus raštus, dokumentus 

ar kitą informaciją bei lopšelio–darželio direktoriaus pavedimu ją perduoda priskirtiems 

darbuotojams;  

6.5. perduoda informacinius dokumentus direktoriui ar kitiems lopšelio–darželio darbuotojams, 

siunčia informacinius dokumentus atitinkamoms valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms;  

6.6. spausdina ir registruoja vidinius lopšelio–darželio dokumentus (įsakymus, protokolus, 

raštus, pažymas, apskaitos dokumentus ir pan.) atitinkamuose sąrašuose ar registruose, derina juos su 

lopšelio–darželio direktoriumi;  

6.7. lopšelio–darželio direktoriaus pavedimu rengia įsakymų projektus, pažymas, ataskaitas ir 

kitus lopšelio–darželio raštus;  

6.8. sudaro personalo asmens bylas;  

6.9. rengia ugdytinių asmens bylas; 

6.10. suveda duomenis į Elektroninę vaikų registracijos sistemą; 

6.11. suveda duomenis į Pedagogų registrą; 

6.12. suveda duomenis į Mokinių registrą; 

6.13. rengiant dokumentus vadovaujasi dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklėmis ir to paties reikalauja iš lopšelio–darželio darbuotojų;  

6.14. rengia dokumentacijos planą; 

6.15. organizuoja dokumentų laikymą ir jų apsaugą, tvarko dokumentų archyvą, sudaro 

dokumentų sąrašus, naikina netekusius galios ir nereikalingus dokumentus. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Raštinės (archyvo) vedėjas atsako už:  

7.1. direktoriaus įsakymų, pavedimų vykdymą;  

7.2. tvarkingą techninių priemonių naudojimą;  

7.3. teisingą darbo laiko naudojimą;  

7.4. žalą, padarytą lopšeliui – darželiui dėl savo kaltės ar neatsargumo;  

7.5. darbo tvarkos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų 

vykdymą; 

7.6. darbo drausmės pažeidimus. 

8. Raštinės (archyvo) vedėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo tvarkos 

taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

_______________________________ 

 

Susipažinau ir sutinku:     

 

______________________  
(parašas) 

 

______________________ 
(vardas, pavardė) 

 

______________________ 
(data) 


