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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos dokumentq valdymo tvarkos apra5as
(toliau - Apra5as) nustato bendruosius Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (toliau -Gimnazija) dokumentq rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo tvark4.

2. Apra5as yru parengtas vadovaujantis Archyvq ir dokumentq istatymu, Lietuvos
vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentq rengimo taisyklemis, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos
taisyklemis, Dokumentq saugojimo taisyklemis, Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq rodykle,
Gimnazijos nuostatais ir kitais teises aktais reglamentuojandiais dokumentq valdym4.

3. Siame Apra5e vartojamos r4rokos
Apskaitos vienetas - dokumentas arba pagal tam tikrus poZymius susistemintq dokumentq

grupe, kuriems suteikiamas atskiras apskaitos numeris.
Byla - pagal tam tikrus poZymius sugrupuotq ir susistemintq dokumentq rinkinys.
Bylq apyrasas - sudarytq bylq apskaitos ir paieskos dokumentas.
Dokumentas - juridinio ar fizinio asmens veiklos procese uZfiksuota informacija, nepaisant

jos pateikimo bDdo, formos ir laikmenos.
Dokumentacijos planas - Gimnazijos veiklos dokumentq susisteminimo metq planas.
Dokumento nuskaitymas (skenavimas) dokumento elektroninis nrrikaitymas i

skaitmenines laikmenas.

bvle.
Dokumentq apyvarta - dokumentq tvarkymas nuo jq parengimo ar gavimo iki ldejimo i

Dokumento data - dokumento registravimo data.
Dokumento i5ra5as - nustatyta tvarka parengta ir patvirtinta dokumento dalis, susijusi su

konkrediu faktu ar sprendimu, konkrediu asmeniu ar apibreLta asmenrl grupe.
Dokumento iforminimas - dokumento sutvarkymas grieZtai laikantis nustatytq rekvizitq ir

jq i5destymo tvarkos reikalavimq.
Dokumentq kopija - techninemis dauginimo, fotokopijavimo, faksimilinio perdavimo ir

kitomis operatyviosios poligrafijos priemonemis padarytas teksto atgaminys, reprodukcija. Dokumento
kopija tvirtinama antspaudu, kuris dedamas taip, kad liestq dokument4 pasira5iusio ur*.n, pareigq
pavadinim4, teises aktais tvirtinamuose dokumentuose - po baigiamuoiu brlksniu.

Dokumento priedas - dokumento atskirai iforminta jo turinio sudedamoji dalis.
Dokumento rekvizitas - dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusiq

procedury iforminimo elementas.
Dokumentq registravimas - dokumento itraukimas iapskaitE, kuri uZtikrina jo oficialumo

irodym4, suteikiant jam atskir4 numeri.
Dokumento rengimas - dokumento suraSymas pagal nustatytus formos, struktflros, turinio ir

kalbos reikalavimus, jo koregavimas, derinimas ir pasira5ymas.
Dokumento nuora5as - tiksliai atgamintas dokumentas be ranka jame paraS1.tq rekvizitq ar

jq daliq (rezoliucijos, vizq, para5q).
Dokumentg tvarkymas parengtq, gautq ar siundiamq dokumentq vertinimas,

sisteminimas, bylq aprasymas ir jq irasymas iapskaitos dokumentus.



Dokumentq vertds ekspertizO - dokumentq ivertinimo ir atrinkimo saugoti ar naikinti
procesas.

Elektroninis dokumentas - juridinio ar fizinio asmens norminiq teises aktq nustatl.ta tvarkainformaciniq technologijq priemonemis sudarytas, patvirtintas ar gautas dokumentas, pasira5ytas teisinggali4 turindiu elektroniniu para5u.
Elektroninis para5as - duomenys, kurie iterpiami, prijungiami ar logiskai susiejami su kitais

duomenimis pastarqiq autenti5kumui patvirtinti ir (ar) pasira5andiam asmeniui identifikuoti.
|galiotas asmuo - Gimnazijos darbuotojas, Gimnazijos direktoriaus isakymu igaliotas atliktijuridinius veiksmus.

fstaigos dokumentas - Gimnazijos dokumentas ar vidaus dokumentas, kuriame pateikiama
informacija ar duomenys, fiksuojami su veikla susijg faktai, ivykiai, rysiai su kitomis institucijomis,
istaigomis ar organizacijomis bei asmenimis (ra5tas , pahyma,akias, sutartys, protokolas ir kt.)

Kalendoriniai metai - dokumentq apyvarta istaigoje p". kuierrdorinius metus.
Nuolatinis saugojimas - i5liekam4j4 vertg turindiq-dokumentq saugojimas neribot4laik4.

. Pra5ymas - parei5kejo kreipimasis, pateiktas Zodiiu, raStu ar elektrlninemis priemonemis
teises aktq nustatyta tvarka.

Pavedimas - paskyrimas ar ipareigojimas atlikti tam tikr4 uZduoti.
Registras - dokumentq registravimo ir apskaitos dokumentas (popieriuje ir skaitmenineje

laikmenoje).
Rekvizitas - dokumento turinio sudedamoji dalis ar su dokumentu susijusiq tvarkos

iforminimo elementas.
Rezoliucija - vadovo uZrasytas nurodymas ant dokumento.
Saugojimo vienetas - kartu sudetq, sugrupuotq ir susistemintq dokumentq fizinis apskaitos

vienetas.

Saugojimo terminas - laikas, kuri dokumentas turi b[ti i5saugotas.
Sertifikatas - elektroninis liudijimas, kuris susieja pu*So tikrinimo duomenis su

pasira5andiu l.smeniu ir patvirtina arbaleidZianustatyti pasira5andio Lr-"r, tapatybg.
Sablonas - nustatyto formato popieriaus lapas su dokumento iforminimo rekvizitais,

susijusiais su dokumento sudarytoju, turindiu teises aktq suteiktus igaliojimus.
Tvirtinamas dokumentas - teises aktu tvirtinamas kitas teises aktas, nustatantis istatymq irkitq teises aktq igyvendinimo nornas (nuostatai, istatai, taisykles, reglamentai, pareigybiq apraSymai ir

kt.).
Teisds aktai - Gimnazijos direktoriaus leidZiamas teises aktas vidaus administravimo

funkcij oms igyvendinti.
Yiza - vizuojandio darbuotojo para5as dokumente, irodantis jo tikrum4 ar pritarim4 jam.
Kitos Apra5e vartojamos s4vokos atitinka istatymuose ir kiiuose teises aktuose ,rrtutyu,

s4vokas.

4.
4.1.

dokumentus;
4.2.

paieSka;

D o KUME*r u vi'Li\,IiJKcANr zAvr MA s

Gimnazij os dokumentq valdymo organizavimo tikslai :

laiku uZregistruoti ir itraukti i apskait4 visus Gimnazijos parengtus ir gautus

tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad b[tq uZtikrinta greita visq turimq dokumentq

4.3. uLtil<rinti skaidri4, efektyvi4 Gimnazijos veikl4;
4.4. i5saugoti dokumentus reikiam4laikq, kad b[tq uZtikrinti Gimnazijos veiklos irodymai,galimybe vykdyti kontrolg.
5. Sio Apra5o reikalavimq vykdym4 uZtikrina Gimnazijos direktorius, kuris:



5.1. nustato dokumentq, susijusiq su Gimnazijos veikla, rengimo, derinimo, tvarkymo,
apskaitos, saugojimo, naudojimo ir kontroles procedlrur, ,z jas atsakingri darbuotojq igaliojimus iratsakomybg;

5.2. tvirtina Gimnazijos dokumentq ir bylq apskaitos dokumentq duomenis, per Elektroninio
archyvo informacing sistem4 suderintus su valstytes archylu, kuriam teises aktq ;ustatl.ta tvarka
dokumentai perduodami toliau saugoti;

5.3. tvirtina gimnazijos dokumentq registry sqrai4;
5.4. tvirtina Gimnazijos 

_ 
dokumentacijos plan?; Dokumentacijos planas parengiamas,

derinamas ir tvirtinamas atsiZvelgiant ibendruosius uytq suaarymo principus.
6. Gimnazijos raStines vedejas koordinuoja ir kontroliuoja Gimnazijos dokumentq valdymo

proced[ras, teikia metodines rekomendacijas del dokumentq valdymo.
7. Dokumentus, adresuotus Gimnazijos administracijai, direktoriaus pavaduotojams

ugdymui, registruoja, skenuoja ir paskirsto Gimnazijos rastines vedejas.

III SKYRIUS
BENDRIEJI DOKUMENTU RENGIMO IR REGISTRAVIMO REIKALAVIMAI

8' Gimnazijos dokumentai iforminami tokiq formatq popieriaus lapuose: A4 (210 x 297
mm), A5(148 x210 mm) ir A4L (297 x2l0 mm), paliekamos tokio ploeio parastes:

8.1. 44(210x297mm)ir45(148x210mm)kairioji-:Omm,desinioji-nemaZesnekaip
10 mm, virSutine - 20 mm, apatine - ne maZesne kaip 20 mm;

8.2. A4L (297 x 210 mm) kairioji - ne maZesne kaip 20 mm, desinioji - ne maZesne kaip 10
mm, virsutine - ne maZesne 30 mm, apatine - ne maZesne kaip 2b mm.

9. Gimnazijos dokumentq spausdinimas ir numeravimas:
9.1. Gimnazijos dokumentai spausdinami tik vienoje lapo puseje, jei kiti teises norminiai

aktai ar galiojantys standartai nenustato kitaip;
9.2' Gimnazijos dokumentq teksto pastraipq pirmosios eilutes spausdinamos vienodu, ne

didesniu kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios para5tes;
9.3. keliq lapq dokumento numeruojamas antras ir kiti lapai. Lapai numeruojami vir5utines

parastes viduryje arabi5kais skaitmenimis be taskq ir brtksneliq;
9.4. Gimnazijos veiklos dokumentai ra5omi 12 dydZio ,,Times New Roman,' arba

,,Palemono" Sriftu. Prireikus lenteleje, priedq Lymoje ar pan. gali buii naudojamas ir maZesnis dydis.
10. Gimnazijos veiklos dokumentq rengimo ir iforminimo rekvizitai yra Sie: Alytaus miesto

savivaldybes herbas, dokumento sudarytojo pavadinimas, Gimnazijos duomenys, specialioji iyma,priedo
Lyma, dokumento gavimo registracijos Lyma, dokumento parudini*as, dokumento data, dokumento
registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda, dokumento sudarymo vieta, adresatas, rezoliucija,
dokumento tvirtinimo Lyma, dokumento tekstas, para5as, dokumento suderinimo Lyma, vizos,
supaZindinimo Zyma, rengejo nuoroda, dokumento paieSkos nuoroda, kopijos tikrumo Zyma.

11. Kiekvienas dokumento rekvizitas ra5omas nustatytoje vietoje ar ploti. Kai dokumento
rekvizitai i5destomi ne.viename lape, jie turi buti i5destyti taip, kad ! atskir4 tap4 netUtq perkeliamas vien
para5o rekvizitas ir po juo ra5omi kiti rekvizitai.

12. Gimnazijos veiklos dokumentai skirstomi:
12.1. Gimnazijos parengti dokumentai:
12.1.1. Gimnazijos teis6s aktai -tai Gimnazijos direktoriaus isakymai, Gimnazijos leidZiami

individualts (vienkartiniai teises taikymo aktai, skirti konkrediam asmeniui ai nurodytai asmenq grupei),
norminiai (nustatantys elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibreZtai asmenq grupei) teises aktai *
Gimnazij os tarybos sprendimai, protokoliniai nutarimai ;

L2.1.2- Gimnazijos teises aktais tvirtinami kiti dokumentai, nustatantys istatymq ir kitq teises
aktq igyvendinimo nornas (nuostatai, taisykles, reglamentai, tvarkq apra5ai ir pan.);



l2'1 '3 ' Gimnazijos dokumentai - dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys,fiksuojami su Gimnazijos- veikla susijg faktai, ivytiai, [,Siai su kitomis istaigomis (raStai, paZymos, aktai,protokolai, iSvados, tarnybiniai pur"di*ai, tamytmiai pranesimai, planai, atiskaitos ir kt.);l2'2' Gimnazijos gautiejidokumentai - gauqi su Gimnari.;or 
".inu susijg dokumentai;

perimtid"k#;,;r.ot-'u'ros 
perimti dokumentai --Gimnazijos is [iiq;,r.ialniq"ar fizinl4 asmenq

13' Gimnazijos teises aktq 
_(protokoliniq nutarimq, isakymq) blankq rekvizitai yra: herbas,dokumento sudarytojas, dokumento antra5te, dokumento data, registru.i;or rrr-eris, dokumento sudarymovieta, tekstas, paraSas.

14' Gimnazijos teises aktai gali buti papildyti siais jq rengimo ir apyvartos procedDrq
iforminimo rekvizitais: specialiqia Zyma,.suderinimo iyma,'vizomis, supaZiiainimo zyma,rezoliucija.15' Gimnazijos teises aktais tvirtinamq kitq teises ultq'lrrortatq, taisykliq, reglamentq,pareigybiq aprasymq), nustatandiq teises aktq igyvendinimo nonnas, rengimo ir iforminimo rekvizitai yra:dokumento tvirtinimo zyma, dokumento antraste, dokumento tekstas.

76' Gimnazijos teises aktais tvirtinami kiti teises aktai iforminami ne blanke, be parasorekvizito. Jie nera Gimnazijos teises aktq priedai, todel priedo iymarr..uso-u.
17' Gimnazijos teises aktais.tvirtinl.rt kitq teises aktq, nustaturdirl teises aktq igyvendinimonormas, teksto pabaiga zymimahorizontaliu br[ksniu, kuris breZiamas po tekstu ties jo viduriu.18' Dokumentai turi biiti parasyti taisyklinga lietuviq kaiba, parengti Likantis Dokumentq

ren gimo tai sykl iq, patvirtintq Li etuvo s vyriaus ioj o u."hy,iuro i sakymu.
19' Gimnazijos gauti, su Gimnazijos veikla rusi.lg dokumentai turi buti registruojami, kadbfitq irodytas jq buvimas ir uZtikrinta dokument[ paieska bei ryiys su jau uZregistruotais dokumentais.20' Dokumentai registruojami regisiruose, apskaitos Zuriraluose, registracijos Zurnaluose:20'l' teises aktai registruojami atskiruose iegistruose pagal dokumentq rusis ir saugojimoterminus;
20'2' Gimnazijos rengiami dokumentai (protokolai, sutartys, aktai, paZymos ir kt.)registruojami atskiruose registruose pagal dokumentq riisis.
20'3' Siundiamieji ir gautieji dokumentai registruojami atskiruose registruose.20'4' Dokumentai, adresuoti Gimnazijos dire-ktoriui, perduodimi / persiundiamiGimnazijos rastinesvedejui. eia.lie registruojami gautq dokumentq regist.e'irpersiundiami / perduodamiGimnazij os direktoriui.
2r' Gimnazijos rastines vedejas rengia dokumentq registrq s4ra54 ir Gimnazijos direktorius jiteikia derinti valstybes archyvui, kuriam teises aktq nustatyta tvarka perduodami dokumentai toliausaugoti" S4rase turi b[ti nurodytas kiekvieno dokumentq registro pavadinimas, jo identifikavimo zymuo(skaidius, raide ariqiunginys), registro pildymo raikotaryis (,n.trt, igstinis).
25' Kol dokumentas neuZregistruotas, jokios tolesnes pro".i[.o, negali bDti atliekamos.26' Gimnazijos direktoriaus pasiraSyti dokumentai registruojami t4 dien4, kai jie pasirasomi

ar patvirtinami.
27 ' uLregistravus Gimnazijai adresuot4 dokument4, raStines vedejas deda registracijos

spaud4 ant popierinio dokumento. Jo gavimo dat4 ir registracijos numeri iraSo ranka.
28' Dokumento originalo kopija patenka tians, kuri#s jis paskiriamas. Jei gautasdokumentas reikalauja atsakymo, parengtas ii pasirasytas atsakymas yra segamas i byl4 kartu su gautudokumentu.
29' Gimnazijos direktorius gavgs uzregistruotq dokument4, asmens prasym4 ar skund4, rasorezoliucij4, kurioje nurodo vykdymo t9rmin4, jei j-is ndra nurodytas Jokumento tekste, ir vykdytojus.Dokument4 su rezoliucija persiundia vykdytoju-r. "

30. Gauti mokiniq, mokiniq tevq ir kitq asmenq
ra5tineje.

31. Dokumentai registruojami tokia tvarka:

praSymai yra priimami ir registruojami



3 1.1. Registruose ir dokumente pagal Dokumentq rengimo taisykliq reikalavimus ira5omi
dokument4 identifikuojantys duomenys: dokumento registracijos eiles numeris, gavimo / siuntimo data,
gauto dokumento sudarytojas / adresatas, dokumento pavadinimas (antraSte ar trumpas turinys);

31.2. Registruose gali bUti papildomq su dokumentq apyvarta susijusiq duomenq:
rezoliucija (uZduoties vykdytojo vardas ir pavarde, uZduotis ir jos ivykdymo terminas), uZduoties
ivykdymo termino pakeitimo kontroles ir dokumentq idejimo ibylE nuorodos, kiti duomenys.

IV SKYRIUS
GAUTUJU DOKUMENTU TVARKYMAS

32. Registruojami dokumentai, pateikti tiesiogiai, gauti pa5tu, elektroniniu pastu, per kurjeri.
Gautas elektroninis dokumentas i5spausdinamas ir jo valdymas organizuojamas pagal SiAprasa.

33' UZ dokumentq tvarkym4 atsakingi Gimnazijos darbuotojai gautus dokumentus perZilri:
ar jie gauti pagal paskirti, ar nepaZeisti paketai (vokai), ar jie nesugadinti, ar ant dokumentq yra para5ai, ar
netnlksta dokumentuose nurodytq pridedamq dokumentq bei priedq. Jei paZeidimq ar trlkumq nera, gauti
dokumentai registruojami atitinkamuose registruose Sio Apra5o nustatyta tvarka, pateikiami'Gi-ruri.1ot
direktoriui ra5yti rezoliucijas. Vizuoti dokumentai grqLinami ir paskirstomi vykdytojams.

34. Jei gautame dokumente tr[ksta nurodyq pridedamq dokumentq ar priedq arba jie
apgadinti, dokumento tekstas neiskaitomas, dokumentai nebaigti iforminti (nepasira5yti, nepatvirlinti ar
pan.), dokumentas neregistruojamas, o gr4Zinamas rengejui nurodant gr4Zinimo prieZasti.

35. Gimnazijos raStines vedejas atlieka pirmini gautq pa5tu, elektroniniu paStu, elektroniniq
ar pristatytq dokumentq, adresuotq Gimnazijai tvarkym4:

35.1. dokumentus, adresuotus Gimnazijos direktorius, registruoja Gimnazijos ra5tines
vedejas Siame Apra5e nustatyta tvarka. Jq originalai su registracijos numeriu pateikiami direktoriui arba
vykdytojams;

35.2. s4skaitas ir s4skaitas fakt0ras, s4skaitq (likudiq) suderinimo aktus Gimnazijos ra5tines
vedejas pateikia registruoti ir toliau tvarkyti Gimnazijos buhaltering apskaitq tvarkandiai imonei;

35.3. asmenq pra5ymus ir susira5inejimo su istaigomis dokumentus registruoja
dokumentacij o s plane numatytame re gi stre atsakingi darbuotoj ai ;

35.3. gimnazijos elektroniniu pa5tu gauti dokumentai, adresuoti
persiundiami adresatams;

35.4. neregistruojami reklaminiai lankstinukai, konferencijqprogramos, periodiniai leidiniai,
kvietimai, sveikinimo lai5kai ir kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rrzika, kylandia del
dokumentq neitraukimo i apskait4.

36. Vokai i5saugomi ir pridedami prie gautq dokumentq tik tais atvejais, kai gauto
dokumento siuntejo adresas nurodytas tik ant voko ir kai ant gauto dokumento n6ra datos, o pa5to
antspaudas turi reik5mes gauto dokumento i5siuntimo ar gavimo datai irodyti.

37. Faksimilinio rySio ar kitokiais telekomunikacijq irenginiais gauti informaciniai
dokumentai, jei yra uZtikrinta jq teksto apsauga ir galima identifikuoti siuntejo paraS4, atspausdinami ir
registruojami Sio ApraSo nustatyta tvarka. Jei veliau atsiundiamas gauto dokumento originalas, jis
registruojamas ta padia data ir numeriu.

38. Gimnazijos direktoriui, pavaduotojams ugdymui dokumentai persiundiami tik juos
uZregistravus. Gauti dokumentai registruojami jq gavimo dienq.

39. Jeigu rezoliucijoje nurodoma, kad dokumento uZduoti vykdyti pavedama keliems
Gimnazijos darbuotojams, pagrindiniu dokumento uZduoties vykdymo organizatoriumi laikomas tas, kuris
rezoliucijoje nurodytas pirmas. Kiti uZduoti vykdantys yra vienodai atsakingi uZ uZduoties ivykdym4
nurodytu laiku ir pagrindiniam vykdytojui per 15 darbo dienq turi pateikti b[tin4 medLiagqbei pasillymus,
jeigu uZduoties ivykdymo terminas ne trumpesnis kaip 20 darbo dienq. Jei uZduoties vykdymo terminas
nurodytas trumpesnis , tai medliaga turi bDti pateikiama per kiek imanoma trumpesni laik4.

40. Informacija parei5kejui turi b[ti pateikiama ne veliau kaip per 20 darbo dienq nuo
pra5ymo gavimo istaigoje dienos.



41' Pratgsti pavedimo vykdymo termin4, kuris nurodytas rezoliucrjoje, gali tik Si4 rezoliucij4
ra5gs asmuo.

42' Jeigu .pavedimo vykdymas darbuotojo kompetencijai nepriklauso, rezoliucijoje
nurodytas vykdytojas privalo per 2 darbo dienas grqLintiioku*errt4 rezoliuci.l4 rasiusiam asmeniui, kad
butq nurodytas kitas vykdytojas. Laikoma,tad pavedimas ivykdytas, kai atsakyta parei5kejui.

43' Kai.su parengtu, gautu dokumentu ar teises aktu turi buti supaZindintikeletas ar visi
Gimnazijos darbuotojai, siundiama uZduotis susipaZinti ir nurodomi atsakingi asmenys.

44' Likus ne maZiau kaip 5 kalendorinems dienoms iki ki.t ri.no mdnesio pabaigos,
dokumentus registruojantis darbuotojas primena vykdytojui apie neivykdyus pavedimus pagal
registruotus gaunamuosius dokumentus.

V SKYRIUS
PARENGTU DOKUMENTU TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

45' Gimnazijoje parengti dokumentai registruojami po to, kai jie pasiraSomi ar patvirtinami.
46' Teikiami pasira5yti ar tvirtinti dokumentai turi buti iforminii ir suderinti teises aktais

nustatyta tvarka:
46.1. direktoriaus isakymai turi blti vizuoti rengejq, kurie atsako uZ dokumento atitikimq

lietuviq kalbos normoms;
46.2. teises aktq, tvirtinamq dokumentq rengiamas ir pasira5omas vienas egzempliorius, jei

kiti teises aktai nenustato kitaip;

. 46.3. pasira5omas vienas siundiamojo dokumento egzempliorius. {staigoje paliekama
siundiamo dokumento kopija, patvirtinta raStines antspaudu. tJZ-parengto siun8ia-o;L atmmento
valstybines kalbos taisyklingum4 atsako dokumento r.ng.iur. Derinimi zviugali b[ti derintojo spaudas;

46.4. vizos gali btti ra5omos greta arba viena po kiios tame padiame dokumento
egzemplioriuje. Vizos iSdestomos kampiniu veliaviniu b[du. Vizuoiojai pastabas CI.i j.] bfrtq) ra5o ai5kias
ir konkredias. Detalios pastabos ra5omos atskirame lape vir5 vizos uZiaSoma,,pastabos pridedamos,,.

46.5. siundiamuosius dokumentus pagal kompetencij4 pasiruso Ci-nurijos direktorius.
RaStines vedejas juos registruoja siundiamqirl dokumentq r.girtr. i. piiJt i.iu susiraSineji*o Uytui;

46.6- dokumentai, kuriems nustatytas ne ilgesnis neiis metq saugojimoierminas (Lr.pagal
Dokumentacijos planfl, gali b[ti spausdinami abiejose lalo pusese

47. Jeigu siundiamasis dokumentas turi priedq, jq kopijos turi blti pridetos prie rengejo
parengto siundiamoj o dokumento egzemplioriaus.

48. Jeigu siundiamasis dokumentas yra atsakomasis, kartu su
rengejas b[tinai turi susieti su gautuoju dokumentu.

registracij os numeriu atsakymo

49. Jei_dokumentas, i5skyrus elektroninius dokumentus, siundiamas tik faksimilinio rySio ar
kitokiais telekomunikacijq galiniais irenginiais, pasirasyti teikiamame dokument* sd;r;G;jo ,uoroAo,
ar specialiojoje Zymoje nurodoma, kad originalas nebus siundiamas.

50. Jeigu siundiamasis dokumentas adresuotas keliems ivardintiems adresatams, pasira5yti
teikiama tiek dokumento egzemplioriq, kiek nurodyta adresatq. Jei adresatq daugiau nei a, ra5omas
adresatq s4raSas, o kiekviename ra5to egzemplioriuje ia5omas tik vienas adresatas. pasirasomas kiekvienas
siundiamasis dokumento egzempliorius. Adresatq s4ra5as pasirasandiam direktoriui pateikiamas kartu su
siundiamuoj u dokumentu.

51. Gimnazijos teises aktq (ais patvirtintq kitq teises aktq, nustatandiq teises aktq
fgyvendinimo normas) ar kitq dokumentq paivirtintos kopijos siundiamos su lydra5diais.

52' Siundiamojo dokumento rengejas, atsiZvelgdamas i dokumlnt4, pasirasyt4 Gimnazijos
direktoriaus, privalo informuoti ra5tines ,.d.j4, kokiu budu dokumentas tuii 

^buti 
iisiqstas: pastu,

registruotu laiSku, elektroniniu paStu.
53. Kai reikia Gimnazijos darbuotojus pasira5ytinai supaZindinti su teises aktais, jq kopijos

ar nuora5ai dedami i darbuotojq asmens bylas, jei kititeises aktai nenustato kitaip.



54. Gimnazijos direktoriaus isakymus veiklos, komandiruodiq, atostogr+, personalo, mokiniq
klausimais registruoj a Gimnazij os ra5tines vedej as.

VI SKYRIUS
VYKDYTOJU SUPAZINOINIVTAS SU PRIIMTAIS TEISES AKTAIS

57. Gimnazijos teises aktai (nuostatai, tvarkos, taisykles, ataskaitos ir kt.) skelbiami
Gimnazijos intemetineje svetaineje, i5skyrus tuos, kuriuose nurodyti asmens duomenys - asmens kodai,
bankq s4skaitos ar kt.

58. Teises aktq rengejai elektroniniu pa5tu informuoja teises aktq vykdytojus apie
dokumento priemimQ ir paskelbim4 Gimnazijos internetineje svetaineje.

59. Teises aktais sudarytq komisijq, darbo grupiq nariai, neturintys elektroninio pa5to,
skubos atvejais gali blti informuojami telefonu. Tuo pasirupina ieises akto rengejas.

VII SKYRIUS
DOKUMENTU VALDYMO SISTEMOS VARTOTOJU TEISES IR GALIMI VEIKSMAI

60. Gimnazijos administracija gali perZilreti visus registruotus dokumentus, pagal
kompetencij E rasyti rezoliucij as, keisti, kontroliuoti vykdymo terminus.

61. Vidaus auditoriai audito metu gali perZitreti visus derinamus ir registruotus dokumentus.
62. Gimnazijos direktorius gali perZilreti visus jam ir pavaldiems darbuotojams siqstus

dokumentus, registruotus dokumentus, gali ra5yti rezoliucijar ir par.dimus, pagal kompetencij4 keisti,
kontroliuoti dokumentq lykdymo terminus.

63. Darbuotojas gali perZilreti tik jam skirtus dokumentus, su jais susijusias rezoliucijas ir
pavedimus, daryti iraSus apie ivykdym4.

64. Gimnazijos ra5tines vedejui esant atostogose, mokymuose ar del kitq prieZasdiq nesant
darbe, Gimnazijos direktorius skiria pavaduojanti darbuotoj4, kuris atlieka sekretoriaus funkcijai - gali
registruoti dokumentus, perZiureti visus registruotus dokumentus.

VIII SKYRIUS
DOKUMENTACIJOS PLANAS IR BYLU SUDARYMAS

65. Gimnazijos dokumentq valdymui visose jos veiklos srityse ir bylq sudarymui uZtikrinti
parengiamas numatomq sudaryti ateinandiais metais bylq planas - dokumentacijos'planas. I Gimnazijos
dokumentacijos plan4 ira5omos bylos pagal nustatytas veiklos sritis (funkcijas), aisiZvelgiant i Gimnazi;os
struktlr4 ir suteiktus igaliojimus. Dokumentacijos plan4 rengia Gimnazijos iaStines vedejas.
Dokumentacijos planas padeda tinkamai paskirstyti dokumentus i bylas, palengvina jq paieskq, uZtikrina
vienod4 bylq sudarymo tvark4 ir jq apskait4.

66. Dokumentacijos planas parengiamas kasmet, likus vienam menesiui iki einamqjq
kalendoriniq metq pabaigos. { ji ira5omos visos bylos, kurias planuojama kitais kalendoriniais metais
sudaryti ar tgsti.

67. Sudarant dokumentacijos plan4 kiekvienos jame lra5ytos bylos saugojimo terminai
nurodomi vadovaujantis istatymais, Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq rodykle, putrirtintu Lietuvos
vyriausiojo archyvaro isakymu, kitais teises aktais, nustatandiais dokumentq saugojimo terminus. Byloms,
kurias sudarandiq dokumentq saugojimo terminai nustatyti kitais teises akiais, nurodomas tas saugojimo
terminas, kuris yra ilgesnis.

68. Byloms, kurias sudarandiq dokumentq saugojimo terminai teises norminiais aktais
nenustatyti, saugojimo termin4 siUlo ir nurodo dokumentacijos plane DEK, ivertinusi dokumentus
vadovaujantis Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq 46 punkte nurodytais kriierijais.

69. Dokumentacijos plane prie kiekvienos bylos nurodomi uZ bylos sudarym4 atsakingo
darbuotojo pavarde arba pareigos.



70' Dokumentacijos plane.bylos sura5omos pagal Gimnazijos funkcijas ir veiklos sritis.71' Rengiant dokumentacijos plan4, butina numatyti, kad nuolat, ilgai ir trumpai saugomidokumentai ibylas bus grupuojami atskirai.
72' Dokumentai per kalendorinius metus i dokumentacijos plane numatytas bylas dedamilaikantis Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq 39 punkte nurodyiq.eikalaui-q.

Ix SKYRIUS
BYLU TVARKYMAS IR DOKUMENTU VERTES EKSPERTIZE

73' Bylos tvarkomos praejus vieneriems kalendoriniams metams po bylq uZbaigimoDokumentq tvarkymo.i- apskaitos taisykliq 4145 punktuose nurodyta tvarka.
74' AlleidLiamas i5 pareigq ar perkeliamas i kitas pareigas Gimnazijos darbuotojas,

atsakingas uZ bylq (dokumentq) tvarkyrn4, privalo perduoti kiiam Gimnazij"os darbuotojui, atsakingam uZbylq .(dokumentq) tvarkym4, visas turimas uytas (dokumentus). gyr.l (dokumentq) perdavimas
iforminamas aktu (akto forma pateikta.Dokumentq tu*ky-o ir apskaitos iaisykliq 13 priede). peremimo
akt4 tvirtina Gimnazijos direktorius. Gimnazijos direktoriaus isakyme del darbuotojo atleidimo iS pareigq
ar perkelimo i kitas pareigas nurodoma, kam perduodamos bylos (dokumentai) ir kur saugomas pe.dauimo
aktas.

75' Pas Gimnazijos direktoriaus pavaduotojus ugdymui ir kitus darbuotojus esantys
dokumentai, po vieneriq kalendoriniq metq sutvaikyti ir parengti pagalDokumentq tvarkymo ir apskaitostaisykliq 4145 punktus, saugomi Gimnazijos direktoriaur puuuauotojq ugdymui ir kitq darbuotojq
kabinetuose. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir kiti darbuoiojai,'utrukingi uZ bylq sudarymq
bei jq apskaitos tvarkym4, pagal dokumentq r.it utirgu-o kriterijus, nu.oiyim Dokumentq tvarkymo ir
apskaitos taisykliq 46 punkte, teikia rekomendacijas del tolesnio jq sautojimo pratgsimo terminui
pasibaigus ar naikinimo. Dokumentq saugojimo terminas skaidiuoju-u, ,iro bylos uZbaigimo metq
pabaigos.

76' Jeigu atrinktos bylos (dokumentai) turi b[ti naikinamos, suraSomas naikinti atrinktq bylq(dokumentq) aktas. Naikinti atrinktq bylq (dokumentq) aktus ir bylq apyrasus, suderintus su valstybes
archyvu, tvirtina Gimnazijos direktorius. Naikinti atrinkiq bylq (dokuri*irll aktas tvirtinamas, kai tq metq
nuolat ir ilgai saugomos bylos nustatyta tvarka yra ira5ytoi i apyrasus. Po'akto patvirtinimo dokumentai
turi bDti sunaikinti taip, kad juose esanti informacija'bltq neatpuiirtu.nu.

X SKYRIUS
BYLU APSKAITA, SAUGOJIMAS

77. Kad dokumentai btrtq iSsaugomi, prieinami reikiam4 laik4 ir bltq uZtikrinta jq paie5ka,
nuolat ir ilgai saugomq dokumentq bylos .urgo--o, Gimnazijos u..hyu.. UZ jq apskait4 afiakingi uZ
dokumentq tvarkym4 ir apskaitq dokumentacijos plane paskirti ur-.ryr.

78' Sutvarkytos nuolat ir ilgai saugomq dokumentq byios i apyrasus irasomos per dvejus
metus nuo bylq uZbaigimo.

79. Trumpai saugomos bylos gali bfti saugomos jq sudarymo vietose iki pasibaigs joms
nustatytas saugojimo terminas, po to nustatyta tvarka naikinamos.

80. Bylq apskaita tvarkoma Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykliq 54-57.3 punktuose
nustatyta tvarka.

81. Nuolat ir ilgai saugomq bylq apskaita tvarkoma atskiruose bylq apyraSuose.
82. { bylq apyra5us ira5omos:
82.1. kalendoriniais metais uZbaigtos nuolat ir ilgai saugomq dokumentq bylos;
82.2. buvusios laikinai saugomq dokumentq bylos, kurioms, atlikus dokumentq vert6s

ekspertizg, nustatytas ilgas ar nuolatinis saugojimo terminas;



83. Jei nustatoma, kad trlksta dokumentacijos plane numatytq dokumentq ar bylq,
organizuojama paieska, o jq neradus, sura5omas prarastq dokumentq aktas. Akt4 tvirtina Gimnazijos
direktorius bei priima sprendimus del atsakomybes teises aktq nustatyta tvarka.

84. Sutvarkytos ir patikrintos bylos i apyraSus ira5omos tokia tvarka:
84'1. Bylos i apyra5us ira5omos pagal jq uZbaigimo metus: kiekvienq kalendoriniq metq

bylos - pagal bylq i5destymo tvark4 dokumentacijos plane, vienar[Ses bylos - pagal bendrus poZymius
arba abeceles tvarka. Susira5inejimo dokumentq bylos ira5omos pagal kalendorinius metus, kuriais jos
buvo sudarytos ir kuriais buvo sudarytas ar gautas tq metq paskutinis iniciatyvinis dokumentas, neZiurint
atsakomoj o dokumento datos.

84.2. Kiekvienais kalendoriniais metais ira5omq i apra5us bylq apskaita tgsiama eiles tvarka.
84.3. Kiekviena byla ira5oma kaip atskiras saugojimo vienetas, kiekvienam saugojimo

vienetui suteikiamas atskiras apskaitos eiles numeris.
84.4. UlraSoma kiekvieno saugojimo vieneto antra5td, chronologines ribos, lapq skaidius.
84.5. Nurodoma i bylr+ apyra54 iraSomq ir bendra apyra5e ira5ytq saugojimo vienetq suma.
85. Gimnazijos bylq apyra5us, suderintus su centriniu valstybes archyvu, tvirtina Gimnazijos

direktorius.
86. Bylq apyraSai teikiami derinti kartu su to laikotarpio Gimnazijos istorijos ir dokumentq

sutvarkymo palyma
86.1. paZymos pirmojoje dalyje pateikiama informacija apie Gimnazijq: nurodomi jos

steigim4, funkcijas reglamentuojantys teises aktai, aptariamos funkcijos, veiklos sritys, struktura, jos
pasikeitimai, reorganizacij os per apimam4 laikotarpi;

86.2. palymos antrojoje dalyje aptariami bylq apyra5q sudarymo principai, nurodomi i
kiekvien4 apyra54 ira5ytq bylq sudarymo, tvarkymo, sisteminimo ypatumai, informacija apie paie5kos
sistemas, apie gautus i5 kitq istaigq dokumentus irjq sutvarkymq (reorganizavimo ar likvidavimo atvejais).
Jei buvo nustatyti dokumentq ar bylq dingimo, kitokio praradimo atvejq, jie nurodomi ir paaiSkinamos
prieZastys.

87. Patvirtintuose bylq apyra5uose taisymus, Zymejimus, susijusius su priejimu prie
dokumentq, kitomis proced[romis, Gimnazijoje gali atlikti tik darbuotojas atsakingas uZ bylq apskaitos
tvarkym4. Reikiam4 ira54 ira5gs apyraSo pastabq skiltyje, atsakingas darbuotojas turi pasira5yti, nurodyti
savo pareigas, vard4, pavardg ir dat4.

88. I apyra5us iraSytos nuolat ir ilgai saugomos bylos turi buti saugomos Gimnazijos
archyvui skirtose patalpose, atitinkandiose dokumentq saugyklq reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
vyriausioj o archyvaro isakymu.

89. Gimnazijoje nustatyta tvarka sutvarkyti ir i apskait4 itraukti dokumentai turi buti
i5saugoti teises aktq nustatyt4 laik4.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

90. Sis Apra5as galioja
darbuotojams.

91. Visi darbuotojai su
elektroninemis priemonemis.

nuo jo patvirtinimo dienos ir privalomas visiems Gimnazijos

Apra5u ar jo pakeitimais supaZindinami pasira5ytinai arba


