SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
Specialistui keliami reikalavimai:
 aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1991 m. įgytas specialusis vidurinis
išsilavinimas;
 sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Lietuvos Respublikos archyvų
įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius
archyvų tvarkymą, Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi:
 vykdyti Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos veiklos reglamento,
Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Dokumentų ir informacijos skyriaus
veiklos nuostatų reikalavimus;
 pagal likviduojamų juridinių asmenų parengtus perdavimo ir priėmimo aktus bei pateiktus
apyrašus ir sąrašus patikrinti ir priimti šių asmenų archyvinius dokumentus;
 parengti ir išduoti likviduojamiems juridiniams asmenims pažymas apie jų dokumentų priėmimą
toliau saugoti;
 teikti metodinę paramą darbuotojams, tvarkantiems likviduojamų juridinių asmenų archyvui
perduodamus dokumentus;
 parengti ir išduoti pagal pateiktus asmenų ir įstaigų prašymus archyve saugomų dokumentų
nuorašus, išrašus, kopijas;
 tvarkyti ir sisteminti likviduotų juridinių asmenų perduotus saugoti dokumentus bei atnaujinti
archyve esančias bylas;
 kasmet atlikti archyvuojamų dokumentų analizę, teikti reikalingus duomenis Alytaus apskrities
archyvui;
 saugoti asmens duomenis, gaunamus pagal Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu
sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau nei to reikalauja asmens
duomenų tvarkymo tikslai;
 nedelsiant patikrinti asmens duomenis, nustačius, kad jie neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ir (ar)
sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
 nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių
duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;
 sunaikinti asmens duomenis, kai jie nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, išskyrus tuos duomenis,
kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti tretiesiems asmenims ar valstybiniams
archyvams;
 saugoti asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 rengti reikalingas statistines ataskaitas;
 rengti atsakymus į archyvui adresuotus gaunamus raštus ir piliečių prašymus, tvarkyti archyvo
gautų bei siunčiamų dokumentų apskaitą;
 dokumentų ir informacijos skyriaus archyvaro atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo
metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, atlikti jo funkcijas;

 laiku atlikti kitas Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjo pavaduotojo, Dokumentų ir
informacijos skyriaus vedėjo, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo,
savivaldybės administracijos direktoriaus pavestas užduotis, vykdyti nurodymus.

