PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. A-217
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS RAŠVEDŽIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) raštvedys yra specialistas, dirbantis
pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Skyriaus raštvedžio pareigybė reikalinga skyriaus raštvedybos darbui organizuoti ir jam
atlikti, archyviniams dokumentams tvarkyti.
4. Skyriaus raštvedys yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Skyriaus raštvedys turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės
aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, asmenų aptarnavimą viešojo administravimo įstaigose,
išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių
dokumentų valdymo taisykles ir kitus teisės aktus, susijusius su pavestų funkcijų vykdymu;
5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, Excel programomis ir naudotis internetu bei
elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų registru, ryšių ir
dauginimo technika.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Skyriaus raštvedys vykdo šias funkcijas:
6.1. tvarko skyriaus gautus ir parengtus dokumentus vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymu, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų rodykle, kitais teisės aktais:
6.1.1. priima ir peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą;
6.1.2. registruoja dokumentus jų gavimo dieną registruose pagal savivaldybės
administracijos direktoriaus patvirtintą dokumentų registrų sąrašą;
6.1.3. perduoda skyriaus vedėjui registruotus dokumentus jų gavimo dieną;
6.1.4. surašo skyriaus vedėjo rezoliucijas į dokumentų registrus ir perduoda dokumentus jų
užduočių vykdytojams;
6.1.5. kontroliuoja gautų dokumentų užduočių vykdymo terminus;
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6.1.6. registruoja skyriaus parengtus dokumentus nustatytuose registruose tą dieną, kai jie
pasirašomi;
6.1.7. siunčia dokumentus paštu;
6.1.8. siunčia skubius dokumentus faksu, nuskenuotus – elektroniniu paštu (jei originalas
nebus siunčiamas, nurodo siunčiamame dokumente);
6.1.9. kontroliuoja išsiųstų skyriaus iniciatyvinių dokumentų užduočių vykdymą;
6.1.10. sistemina dokumentus (kaupia bylose), priskirtus pagal patvirtintą skyriaus
dokumentacijos planą;
6.1.11. sudaro ateinančių kalendorinių metų skyriaus dokumentacijos planą ir registrų bei
registracijos žurnalų sąrašą kasmet iki gruodžio 1 d. ir juos teikia nustatyta tvarka derinti;
6.1.12. rengia dokumentacijos plano papildymų sąrašą, jeigu per kalendorinius metus
susikaupė dokumentų, kuriems nenumatyta bylų dokumentacijos plane, ir jį teikia derinti ir tvirtinti
kartu su kitų metų dokumentacijos planu;
6.1.13. prižiūri, kad skyriaus specialistai sutvarkytų jiems priskirtas skyriaus veiklos
dokumentų bylas praėjus vieneriems metams nuo jų užbaigimo;
6.1.14. sudaro ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus, laikino saugojimo bylų sąrašus
per dvejus metus nuo jų užbaigimo, bylų apyrašus kartu su padalinio istorijos ir dokumentų
tvarkymo pažyma teikia nustatyta tvarka derinti;
6.1.15. saugo skyriaus ir likviduotų rajono švietimo įstaigų dokumentų bylas saugykloje
teisės aktų nustatytą saugojimo terminą, tikrina jų fizinę būklę. Kai skyrius neturi dokumentų
saugyklos, periodiškai (ne rečiau kaip kartą per dvejus metus) kontroliuoja, ar pagal apskaitos
dokumentus yra visi dokumentai ir bylos. Nustatęs, kad dokumentų ar bylų trūksta, organizuoja
paiešką, o jų neradęs surašo dingusių dokumentų (bylų) aktą ir teikia jį tvirtinti skyriaus vedėjui;
6.1.16. atrenka dokumentus naikinti pasibaigus teisės aktų nustatytiems dokumentų
saugojimo terminams, surašo naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą, sunaikina dokumentus tik
atlikus jų vertės ekspertizę ir sprendimą dėl dokumentų naikinimo suderinęs teisės aktų nustatyta
tvarka;
6.2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, taikydamas vieno langelio principą,
aptarnauja interesantus telefonu ir kai jie apsilanko skyriuje, tvarko asmenų prašymus, pareiškimus,
pasiūlymus ir skundus, kontroliuoja jų nagrinėjimo terminus ir atsakymų apie nagrinėjimo
rezultatus pranešimą pareiškėjams, užtikrina konfidencialumą;
6.3. kontroliuoja savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymų skyriaus kompetencijos klausimais vykdymo terminus;
6.4. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
6.5. protokoluoja skyriaus vedėjo rengiamus ar inicijuojamus pasitarimus, posėdžius,
skyriui priskirtų administruoti sričių klausimais;
6.6. spausdina ir daugina nustatytos formos dokumentus, daro ir tvirtina dokumentų,
susijusių su skyriaus funkcijomis, kopijas, nuorašus, išrašus
6.7. rengia reikalų, skyriaus turto perdavimo aktus, keičiantis darbuotojams;
6.8. priima ir perduoda rašytinę informaciją, sukviečia skyriaus rengiamų ar inicijuojamų
pasitarimų, komisijų posėdžių dalyvius, pasirūpina patalpomis;
6.9. spausdina skyriaus vedėjo pavedimų raštus, ataskaitas, rengia ir siunčia elektroninius
laiškus;
6.10. rengia ir išduoda archyvo pažymėjimus pagal skyriaus archyve turimus dokumentus;
6.11. užtikrina skyriaus raštvedžio žinioje esančių antspaudų, spaudų ir dokumentų
saugumą.
7. Skyriaus raštvedys vykdo ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas,
nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus skyriaus kompetencijos klausimais,
neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
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IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
8. Už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą skyriaus raštvedys atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
9. Skyriaus raštvedžio veikla vertinama teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Keičiantis darbuotojui, skyriaus raštvedžio žinioje esantys dokumentai perduodami
pagal aktą.
11. Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas, pildomas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų
pakeitimų arba savivaldybės administracijos darbo organizavimo pertvarkymų.
___________________

