
RAŠTVEDŽIO FUNKCIJOS 

 Sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus 

Tarnybos direktoriaus nurodymus bei Tarnybos savivaldos institucijų teisėtus nutarimus.  

 Priimti Tarnybai siunčiamą korespondenciją, atlikti pirminį jos tvarkymą, kurio metu 

patikrinti, ar neatplėšti vokai, ar juose visi dokumentai, registruoti gautą korespondenciją jos 

gavimo dieną.  

 Užregistruotus gautus dokumentus perduoti susipažinti Tarnybos direktoriui.  

 Direktoriui susipažinus su gautais dokumentais, perduoti juos rezoliucijose nurodytiems 

asmenims.  

 Kontroliuoti direktoriaus rezoliucijose raštinei nurodytų užduočių vykdymą.  

 Rengti ir įforminti dokumentus pagal dokumentų valdymo taisykles, registruoti siunčiamus 

raštus ir Tarnybos dokumentus (įsakymus, protokolus, nutarimus ir kt 

 Vykdyti duomenų įvedimą, tvarkymą, ataskaitų parengimą Tarnyboje naudojamuose 

registruose.  

 Tarnybos direktoriui nurodžius, rengti vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, teikti juos 

peržiūrai.  

 Priimti ir perduoti informaciją tarnyboje naudojamomis šiuolaikinio ryšio priemonėmis.  

 Priimti Tarnybos lankytojus (mokinių tėvus, globėjus, kitus interesantus), suteikti jiems juos 

dominančią informaciją, nurodyti specialistus, Tarnybos vadovus, kurie kompetentingi spręsti 

lankytojams iškilusius klausimus.  

 Tarnybos direktoriui nurodžius, pranešti Tarnybos specialistų tarybai, skyrių vadovams, darbo 

grupių nariams apie rengiamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų laiką ir vietą.  

 Tarnybos direktoriui nurodžius, surinkti jam reikalingą informaciją iš tarnybos skyrių vadovų, 

specialistų, ūkio dalies ir kitų Tarnybos darbuotojų, pakviesti pas direktorių nurodytus 

Tarnybos darbuotojus.  

 Rengti darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo dokumentus. Ruošti ir išduoti 

reikalingus dokumentus mokiniams ir jų tėvams, kitiems interesantams.  

 Sudaryti Tarnybos darbuotojų sąrašus kiekvienais  metais iki sausio 10 d.  

 Vykdyti kitus Tarnybos direktoriaus teisėtus nurodymus.  

 Keičiantis raštvedžiui, perduoti pagal aktą naujam raštvedžiui einamosios raštvedybos bylas, 

nebaigtus tvarkyti dokumentus. 

 

 

 



SPECIALIEJI REIKALAVIMAI RAŠTVEDŽIO PAREIGYBEI 

  

 Raštvedžiu gali dirbti asmuo, turintis aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą, žinantis raštvedybos 

ir dokumentų valdymo pagrindus.  

 Raštvedys turi mokėti dalykiškai bendrauti, tinkamai rengti, tvarkyti ir saugoti Tarnybos 

dokumentus, turi mokėti naudotis pirmine medžiaga, dokumentais, ruošiant įstaigos 

įsakymus, raštus. Raštvedys turi mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą, dirbti 

naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.  

 Raštvedys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 

susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, Tarnybos nuostatais, direktoriaus 

įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybės aprašymu. Raštvedys  turi išklausyti ir 

žinoti darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus bei jų laikytis.  

 Raštvedys turi žinoti: Tarnybos organizacinę struktūrą ir pagrindines veiklos kryptis; darbo 

organizavimo tvarką; dokumentų tvarkymo, registravimo, išdavimo, saugojimo, atidavimo į 

archyvą tvarką; raštvedybos taisykles ir kalbos kultūros normas; organizacinės technikos 

priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus; tarnybinio etiketo reikalavimus; 

bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.  

 

 


