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KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS DOKUMENTŲ VALDYMO POSKYRIAUS 

VEIKLOS NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Komunikacijos skyriaus Dokumentų valdymo poskyris (toliau – Poskyris) yra Šilutės 

rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Komunikacijos skyriaus padalinys. 
Poskyris yra tiesiogiai pavaldus Šilutės rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos 
skyriaus vedėjui (toliau – vedėjas). 

Poskyrį steigia, reorganizuoja ir likviduoja Šilutės rajono savivaldybės taryba (toliau – 
Taryba). 

2. Šie nuostatai reglamentuoja poskyrio tikslus ir uždavinius, funkcijas, teises ir atsakomybę, 
veiklos organizavimą.  

3. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Administracijos nuostatais, 
vidaus tvarkos taisyklėmis, Tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Direktoriaus 
įsakymais, Komunikacijos skyriaus ir šiais nuostatais.  

4. Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – 
darbuotojai) kompetencija nustatyta jų pareigybės aprašymuose. 

5. Poskyris turi blanką su įrašu „Šilutės rajono savivaldybės administracijos Komunikacijos 
skyriaus Dokumentų valdymo poskyris“, apvalų spaudą „Šilutės rajono savivaldybės administracija 
– Komunikacijos skyriaus Dokumentų valdymo poskyris“ ir kitus spaudus (Kopija tikra; Nuorašas 
tikras; Vardas, pavardė ir pareigybė), reikalingus veiklai identifikuoti. 
 

II SKYRIUS 
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
6. Poskyrio tikslai – įgyvendinti Šilutės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 

strateginius veiklos planus dokumentų valdymo, jų archyvavimo, asmenų aptarnavimo srityse. 
7. Poskyrio svarbiausi uždaviniai yra šie: 
7.1. įgyvendinti valstybės deleguotą funkciją, perimti ir įforminti likviduojamų juridinių 

asmenų dokumentus, valstybės institucijoms ir gyventojams išduoti archyvo pažymas bei 
patvirtintas dokumentų kopijas, saugoti ir tvarkyti archyvo dokumentus, užtikrinti jų tinkamą 
naudojimą, sudaryti sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais ir teikti kitas pagal kompetenciją 
priskirtas paslaugas; 

7.2. kontroliuoti ir užtikrinti dokumentų valdymą pagal Dokumentų ir elektroninių dokumentų 
rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, analizuoti, teikti skyriaus vedėjui ir Direktoriui išvadas, 
pasiūlymus, teisės aktų projektus dokumentų valdymui tobulinti; 

7.3. organizuoti asmenų (klientų) priėmimą ir aptarnavimą Savivaldybėje „vieno langelio“ 
principu, analizuoti viešojo administravimo kokybės valdymo modelius dėl asmenų aptarnavimo 
kokybės gerinimo, rengti pasiūlymus, kaip geriau nagrinėti sudėtingus, dažnai gaunamus prašymus, 
kartu su Komunikacijos skyriumi, kitais Administracijos struktūriniais padaliniais atlikti asmenų 
aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo, taikant vieno langelio principą, kokybės analizę, teikti 
skyriaus vedėjui ir Direktoriui pasiūlymus dėl atliekamų paslaugų tobulinimo Administracijoje; 

7.4. vykdyti ir įgyvendinti projektus, susietus su asmenų (klientų) kokybišku aptarnavimu, 
administracinės naštos asmenims mažinimu; 
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7.5. vykdyti administracinių ir kitų paslaugų aprašų stebėseną ir analizę, koordinuojant jų 
atnaujinimą informacinėse sistemose; 

7.6. organizuoti Direktoriaus, jo pavaduotojo priimamojo darbą, padėti jiems atlikti viešojo 
administravimo funkcijas; 

7.7. rengti Tarybos sprendimų, Direktoriaus įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus 
dokumentų valdymo, archyvavimo, asmenų aptarnavimo, administracinių ir kitų paslaugų aprašų 
stebėsenos ir analizės, administracinės naštos asmenims mažinimo klausimais; 

7.8. dalyvauti pagal kompetenciją rengiant viešųjų pirkimų konkursų dokumentus darbams, 
prekėms bei paslaugoms pirkti, rengti sutarčių projektus ir kontroliuoti sutarčių vykdymą. 
 

III SKYRIUS 
FUNKCIJOS 

 
8. Poskyrio pagrindinės funkcijos yra šios: 
8.1. dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) vykdo gaunamų dokumentų apskaitą ir 

tvarkymą, nustatyta tvarka teikia dokumentus Savivaldybės vadovams ir vykdytojams, tvarko 
siunčiamąją korespondenciją, tikrina, ar korespondencija teisingai įforminta, ir išsiunčia 
adresatams; 

8.2 priima, DVS registruoja asmenų (interesantų) prašymus, skundus ir pareiškimus, 
kontroliuoja atsakymų į juos terminus, teikia interesantams informaciją apie Administracijos 
struktūrinių padalinių veiklą, jų teikiamas paslaugas, padeda interesantams užpildyti paslaugos 
dokumentus; 

8.3. koordinuoja interesantų aptarnavimo vieno langelio principu reikalus bei dokumentų 
judėjimą priimant piliečių ir kitų asmenų prašymus, skundus ir atsakant į juos; 

8.4. rengia bendrą Savivaldybės dokumentacijos planą kalendoriniams metams, prireikus 
rengia jo papildymo sąrašą ir juos teikia tvirtinti Klaipėdos apskrities archyvui; 

8.5. rengia dokumentacijos plano suvestinę; 
8.6. sudaro Savivaldybės dokumentų registrų sąrašus kalendoriniams metams; 
8.7. kontroliuoja, kaip Administracijos struktūriniai padaliniai laikosi teisės aktų, 

reglamentuojančių dokumentų rengimą ir valdymą, reikalavimų; 
8.8. tvarko Savivaldybės archyvą: saugo, kaupia archyvo dokumentus, užtikrina jų tinkamą 

naudojimą visuomenės bei piliečių poreikiams tenkinti; priima pagal bylų perėmimo aktą iš 
Administracijos struktūrinių padalinių į archyvą nuolat ir ilgai saugomas, patikrina jų sutvarkymą ir 
įforminimą; sudaro Tarybos, Mero, Direktoriaus ir specialistų, neįeinančių į struktūrinių padalinių 
sudėtį, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus (jų tęsinius); sudaro naikinti atrinktų bylų 
(dokumentų) ir dingusių dokumentų (bylų) aktus; teikia tvirtinti Direktoriui nustatyta tvarka 
sudarytus ir suderintus bylų apskaitos dokumentus (bylų apyrašus (jų tęsinius) ir naikinti atrinktų 
bylų (dokumentų) aktus; rašo Administracijos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymą; nustatyta 
tvarka teikia asmenims informaciją apie archyve saugomus dokumentus (bylas), išduoda 
dokumentus (bylas), patvirtintas jų kopijas; 

8.9. užtikrina perduotų archyviniam saugojimui dokumentų tvarkymą, apskaitą, saugojimą, 
naudojimą bei perdavimą valstybiniam saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.10. perima ir tinkamai įformina likviduojamų juridinių asmenų dokumentus; 
8.11. rengia veikiančių, uždarytų švietimo įstaigų bei likviduotų įmonių, įstaigų, kolūkių, 

tarybinių ūkių, žemės ūkio bendrovių archyvo pažymas; 
8.12. rengia metinę Komunikacijos skyriaus darbo ir dokumentų apyvartos ataskaitą; 
8.13. pagal kompetenciją teikia informaciją, praktinę ir metodinę pagalbą Administracijos 

struktūriniams padaliniams; 
8.14. palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis dokumentų valdymo ir archyvų 

darbo klausimais; 
8.15. rengia lėšų, skirtų valstybės deleguotai funkcijai (archyvo reikalams – darbo 

užmokesčiui, ryšiams, kvalifikacijai kelti, informacinei technikai įsigyti ir kt.), panaudojimo planą 
ir derina nustatyta tvarka; 
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8.16. organizuoja Direktoriaus ir jo pavaduotojo priimamojo darbą, koordinuoja Direktoriaus 
pavedimų, dokumentų vykdymo kontrolę; 

8.17. tvarko ir komplektuoja Tarybos sprendimų projektų medžiagą svarstyti Administracijos 
posėdyje; 

8.18. užtikrina Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų 
gamybos reikalavimų laikymąsi tiek, kiek privaloma Savivaldybei; 

8.19. tvarko Dokumentų valdymo poskyrio darbuotojų darbo laiko apskaitą; 
8.20. rengia dokumentų blankus ir rūpinasi antspaudų bei spaudų, naudojamų Savivaldybėje, 

gamyba; 
8.21. siūlo priemones administracinei naštai asmenims mažinti ir atsako už Komunikacijos 

skyriaus įgyvendinamas priemones tuo klausimu; 
8.22. tvarko Savivaldybės teikiamų administracinių ir kitų paslaugų aprašus informacinėse 

sistemose pagal Administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją; 
8.23. rengia tvarkas, aprašus, kitus norminius aktus susijusius su Poskyrio veikla ir prižiūri jų 

vykdymą, siekiant kokybiškai atlikti priskirtas funkcijas, vykdo kitas teisės aktų nustatytas 
funkcijas. 

8.24. pagal Poskyrio kompetenciją rengia viešųjų pirkimų konkursų dokumentus darbams, 
prekėms bei paslaugoms pirkti, rengia sutarčių projektus ir kontroliuoja sutarčių vykdymą; 

8.25. rengia Tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Direktoriaus įsakymų, raštų projektus pagal 
priskirtą kompetenciją ir prižiūri jų vykdymą siekiant kokybiškai atlikti priskirtas funkcijas; 
 

IV SKYRIUS 
TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 
9. Poskyris, siekdamas jam iškeltų tikslų, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir 

atlikdamas funkcijas, turi teisę: 
9.1. gauti informaciją ir dokumentus iš Savivaldybės institucijų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, 

įmonių ar bendrovių, Administracijos struktūrinių padalinių poskyrio veiklos klausimais; 
9.2. Tarybai, Merui, Direktoriui, Administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms, 

seniūnaitijoms, įstaigoms, įmonėms, bendrovėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir asociacijoms 
teikti siūlymus ir rekomendacijas poskyrio kompetencijos klausimais; 

9.3. nederinti dokumentų, kurie neatitinka teisės aktų, projektų, pateikiant atitinkamas išvadas 
dėl iškilusių klausimų sprendimo; 

9.4. naudotis Savivaldybėje gaunama informacija ir dokumentais poskyrio veiklos klausimais; 
9.5. mokytis ir kelti kvalifikaciją; 
9.6. gauti technines, transporto ir kitas poskyrio veiklai reikalingas priemones; 
9.7. pagal įgaliojimus atstovauti Savivaldybės interesams kitose institucijose; 
9.8. pagal poskyrio kompetenciją kontroliuoti, kaip Administracijos struktūriniai padaliniai, 

Savivaldybės įstaigos vykdo priimtus teisės aktus ir apie tai informuoti skyriaus vedėją ir 
Direktorių; 

10. Poskyris gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių. 
11. Poskyrio darbuotojai užtikrina darbo saugos norminių reikalavimų vykdymą poskyryje, 

Administracijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi. 
12. Poskyrio vedėjas atsako už poskyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo 

organizavimą. 
13. Už šių Nuostatų nesilaikymą ir netinkamų pareigų atlikimą poskyrio darbuotojai atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

V SKYRIUS 
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
14. Poskyriui vadovauja vedėjas, jį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Direktorius teisės 

aktų nustatyta tvarka. 
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15. Poskyrio vedėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Komunikacijos skyriaus vedėjui. 
Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs poskyrio vedėjui. 

16. Poskyrio vedėją atostogų metu pavaduoja Komunikacijos skyriaus vedėjas, o jam nesant, 
Direktoriaus įsakymu – kitas darbuotojas. 

17. Poskyrio darbuotojų funkcijos nustatytos pareigybės aprašymuose, kuriuos tvirtina 
Direktorius. 

18. Poskyrio darbuotojai bendradarbiauja su visais Administracijos struktūriniais padaliniais 
tiesiogiai ar per Komunikacijos skyriaus vedėją, prireikus – per Direktorių. 
 

VI SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
19. Poskyris reorganizuojamas ir likviduojamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
20. Atleidžiamas iš pareigų Poskyrio vedėjas perduoda reikalus, dokumentus ir turtą naujam 

poskyrio vedėjui ar kitam Direktoriaus įgaliotam asmeniui jo įsakyme nurodyta tvarka. 
21. Paskutinę atleidžiamo Poskyrio darbuotojo darbo dieną jis privalo grąžinti Administracijai 

darbo laikui jam suteiktus įgaliojimus, darbo priemones, kitą inventorių, atsiskaityti už jam 
patikėtas materialines vertybes, grąžinti valstybės tarnautojo pažymėjimą. 

22. Šie nuostatai ir jo pakeitimai tvirtinami Direktoriaus įsakymu įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka. 
 

_________________________________________ 
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