
 

PATVIRTINTA  

Jonavos lopšelio–darželio „Dobilas“ 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 3 d.  

įsakymu Nr. 1V-72 

  

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „DOBILAS“ RAŠTVEDŽIO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

 

1.  Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ (toliau – darželis) raštvedys  yra kvalifikuotas 

darbuotojas. 

2. Pareigybės lygis - C. 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus darželio direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS  

EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

4. Raštvedys  turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgyta profesinę kvalifikaciją arba 

išklausęs kursus ir gavęs pažymėjimą šių pareigų atlikimui; 

4.2. turėti raštvedybos įgūdžių; 

4.3. gerai mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, kita šiuolaikine  

įranga; 

4.4. gerai mokėti lietuvių kalbos rašybą, skyrybą, išmanyti kalbos kultūros pagrindus; 

4.5. mokėti sisteminti informaciją; 

4.6. būti atidus, pareigingas, mokėti bendrauti. 

 

 

III SKYRIUS 

RAŠTVEDŽIO PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Raštvedys vykdo šias funkcijas: 

5.1. priima darželiui siunčiamą korespondenciją ir pildo dokumentų registracijos žurnalus; 

5.2. užregistruotus dokumentus perduoda darželio direktoriui susipažinimui;  

5.3. priima ir paskirsto darbuotojams informaciją gaunamą darželio elektroniniu paštu; 

5.4. kontroliuoja gautų dokumentų, raštų, užduočių vykdymo terminus; 

5.5. dirba su elektronine dokumentų valdymo sistema; 

5.6. tvarko darželio darbuotojų bylas, užpildo asmens korteles; 

5.7. rengia ir spausdina darželio direktoriaus įsakymus personalo, veiklos, vaikų klausimais, 

atostogų įsakymus ir juos registruoja; 

5.8. rengia dokumentus ir atsiskaito  su VSDFV apie darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą 

iš darbo, nemokamas atostogas, vaiko auginimo atostogas, ligą; 



5.9. skaičiuoja darbuotojų kasmetinių atostogų kaupinius; 

5.10. tvarko dokumentus pagal Lietuvos Respublikos dokumentų rengimo taisykles ir 

konsultuoja darželio darbuotojus raštvedybos klausimais; 

5.11.  tvirtina darželio dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus; 

5.12. rengia darželio kasmetinį dokumentacijos planą; 

5.13. pagal dokumentacijos planą parengia ir perduoda bylas į darželio archyvą; 

5.14. atrenka dokumentus naikinti pasibaigus teisės aktų nustatytiems dokumentų saugojimo 

terminams, surašo naikinamui  atrinktų bylų (dokumentų) aktą, dokumentus perduoda darželio 

direktoriui; 

5.15 priima pareiškėjų prašymus bei išduoda pažymas  direktoriaus pavedimu; 

5.16. pasirašytinai supažindina darbuotojus su reikiamais dokumentais; 

5.17. užtikrina ugdytinių ir darbuotojų asmens duomenų saugumą; 

5.18. nuolatos tobulina profesinę kvalifikaciją; 

5.19. vykdo kitus direktoriaus  pavedimus savo kompetencijų ribose, neviršijant darbo 

sutartyje numatytos darbo laiko normos. 

______________________________________ 

 

 

Susipažinau ir supratau: 

 

 

 

 
 


