
 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

DOKUMENTŲ RENGIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA 

 

1. Dokumentų rengimo ir administravimo (toliau– Tvarka) nustato pagrindinius 

dokumentų rengimo, įforminimo, tvarkymo ir valdymo bendruosius reikalavimus rašytiniams ir 

jiems prilyginamiems dokumentams, susijusiems su Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos (toliau – Gimnazija) veikla. Šioje tvarkoje vartojamų sąvokų reikšmės: 

Byla – pagal nustatytus ar pasirinktus požymius kartu sudėti, sugrupuoti ir 

susisteminti dokumentai. 

Dokumentacijos planas – kalendoriniais metais įstaigoje numatomų sudaryti bylų 

planas. 

Dokumento kopija – reprografijos būdu tiksliai atgamintas dokumentas. 

Dokumento nuorašas – atgamintas dokumentas be ranka jame parašytų rekvizitų ar 

jų dalių (rezoliucijos, vizų, parašų). 

Dokumento turinys – dokumente užfiksuotos informacijos visuma. 

Dokumentų registras – registravimo apskaitos dokumentas (popieriuje arba 

skaitmeninėje laikmenoje). 

Oficialus dokumentas – su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas 

dokumentas, įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas. 

Registravimas – dokumento įrašymas į apskaitą, kuri užtikrina jo oficialumo 

įrodymą. 

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir 

įteisinimo procedūras, turintis nustatytą pastovią vietą. 

Blankas – nustatyto formato popieriaus lapas su išdėstytais dokumento įforminimo 

rekvizitais, susijusiais su dokumento sudarytoju, turinčiu teisės aktų suteiktus įgaliojimus. 

Dokumento sudarytojas – kolegiali institucija, įstaiga, jos struktūrinis padalinys, 

progimnazijos vadovas arba kiti asmenys, turintys teisę sudaryti dokumentus. 

Tvarkomieji dokumentai – kolegalių institucijų, įstaigų vadovų, kitų teisės aktų 

suteiktus įgaliojimus turinčių valstybės tarnautojų leidžiami teisės aktai viešojo ar vidaus 

administravimo funkcijoms įgyvendinti (t. y. nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai). 

 PATVIRTINTA 
Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 
gimnazijos direktoriaus  
2017 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V–253 
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Organizaciniai dokumentai – tvarkomaisiais dokumentais patvirtinti kiti teisės aktai, 

nustatantys įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo normas (t.y. nuostatai, įstatai, taisyklės, 

reglamentai, instrukcijos). 

Informaciniai dokumentai – tai įstaigų siunčiamieji ir vidaus dokumentai, kuriuose 

pateikiama informacija apie su progimnazijos veikla susijusius faktus, įvykius, ryšius su kitomis 

įstaigomis ir pan. (t.y. siunčiamieji raštai, įvairios pažymos, aktai, protokolai ir kt.). 

2. Gimnazijos dokumentų valdymo organizavimo tikslas yra: 

2.1. Laiku ir kokybiškai parengti dokumentus. 

2.2. Tvarkyti ir valdyti dokumentus taip, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie 

visų turimų dokumentų. 

2.3. Užtikrinti skaidrią, efektyvią veiklą, administravimo ir atsiskaitymo gebėjimus. 

2.4. Dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti progimnazijos veiklos 

įrodymai ir su gimnazijos veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės. 

3. Dokumentai įforminami tokiu formatu (pagal ISO standartus): 

3.1. A4 (210 x 297 mm), paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – 

ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – ne mažesnė kaip 20 mm, apatinė – ne mažesnė kaip 20 mm. 

3.2. A4 L (297 x 210 mm), paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – ne mažesnė kaip 

20 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė – ne mažesnė kaip 30 mm, apatinė – ne 

mažesnė kaip 20 mm. 

4. Dokumentai gimnazijoje rengiami laikantis teisės norminiuose aktuose 

atitinkamiems dokumentams nustatytų reikalavimų, bendrinės lietuvių kalbos normų. Dokumento 

turinys turi atitikti jo paskirtį, turi būti logiškas, glaustas ir aiškus. Dokumento tekste neturi būti 

nereikalingų, netaisyklingų žodžių, žodžių junginių, pastabų ir dviprasmybių. Neleistina trumpinti 

žodžių, išskyrus atvejus, kai pateikiama nuoroda į leidinį, kuriame oficialiai paskelbtas teisės aktas. 

Pirmą kartą minimas pavadinimas negali būti trumpinamas. Pirmenybė teiktina lietuviškiems 

terminams. Prireikus tarptautinis terminas gali būti nurodytas pagrečiui su lietuvišku (vienas iš jų – 

skliaustuose). Dokumentuose turi būti vartojami tik sunorminti lietuviški vietovardžiai. Kiekvienas 

rekvizitas turi jam skirtą vietą ar plotą. 

Jei dokumentas spausdinamas ne viename lape, į naują lapą negali būti perkeliamas 

vien parašo rekvizitas ir po juo rašomi kiti rekvizitai. Privalo būti bent vienas teksto sakinys. 

5. Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusėje. Dokumentai, kuriems nustatytas 

ne ilgesnis nei 25 metų saugojimo terminas, gali būti spausdinami abiejose lapo pusėse. 

6. Dokumentas, spausdinamas keliuose lapuose, numeruojamas tik nuo antro lapo. 

Lapai numeruojami viršutinės paraštės viduryje arabiškais skaitmenimis be taškų ir brūkšnelių. 
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7. Gimnazijos darbuotojas, parengęs dokumento projektą, persiunčia jį el. paštu arba 

pateikia popierinį egzempliorių raštinės vedėjui peržiūrėti, ar dokumento projektas atitinka 

Dokumentų rengimo taisyklių (Žin., 2002, Nr. 5-211; Žin., 2005, Nr. 132-4773) ir šios Tvarkos 

reikalavimus. Jeigu dokumentas netinkamai parengtas – jis grąžinamas rengėjui dėl koregavimo. 

8. Gimnazijoje parengti dokumentai registruojami tada, kai jie yra pasirašyti 

direktoriaus arba patvirtinti. 

9. Gimnazijos direktoriui teikiami pasirašyti ar tvirtinti dokumentai turi būti nustatyta 

tvarka įforminti ir suderinti: 

9.1. teisės aktai – įsakymai ir jais tvirtinami dokumentai – vizuoti atsakingų asmenų, 

dokumento rengėjų, teisės norminių aktų nustatytais atvejais – suderinti su suinteresuotomis 

institucijomis ir įstaigomis; 

9.2. aktai, sąrašai, planai, sąmatos ir kt. direktoriaus parašu tvirtinami dokumentai turi 

būti pasirašyti atsakingų darbuotojų – komisijos narių, buhalterio, prireikus, vizuoti dokumento 

rengėjo. 

10. Vizą sudaro vizuojančio asmens vardas (vardo raidė) ir pavardė, parašas, data, jei 

reikia – pareigų pavadinimas. Viza išdėstoma po parašo rekvizitu  arba paskutinio lapo antroje 

pusėje kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.: 

 

(Parašas)          (Pareigų pavadinimas) 

(Vardas ir pavardė)      arba                            (Parašas) 

(Data)                               (Vardas ir pavardė) 

           (Data) 

 

Kai dokumento rengėjas vizuoja dokumentą, kuriame jau yra rengėjo nuoroda, 

rengėjas pasirašo virš šios nuorodos; data rašoma po nuoroda, pvz.: 

 

(Parašas) 

(Rengėjo nuoroda) 

(Data) 

 

10.1. Jei dokumente yra keletas vizų, jos rašomos greta arba viena po kitos. 

11. Pasirašomas ar tvirtinamas paprastai vienas dokumento egzempliorius. Kai 

dokumento sudarytojai yra keli, pasirašoma ar tvirtinama tiek dokumento egzempliorių, kiek yra 

sudarytojų. 
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12. Siunčiamo dokumento pasirašomas siunčiamas egzempliorius, gimnazijoje 

liekantis egzempliorius vizuojamas dokumento rengėjo. Jei siunčiamas dokumentas yra 

atsakomasis, jis teikiamas kartu su dokumentu, į kurį atsakoma. 

13. Jei siunčiamas dokumentas adresuojamas keliems įvardytiems adresatams, 

pasirašomas kiekvienam adresatui skirtas dokumento egzempliorius. 

14. Jei dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą ar apibendrintai nurodytiems 

adresatams, gali būti pasirašomas vienas gimnazijoje liekantis egzempliorius, o adresatams 

siunčiamos jo kopijos ar nuorašai, patvirtinti raštinės antspaudu ar antspaudu su pareigų 

pavadinimu. 

Antspaudas dedamas taip, kad liestų pasirašiusių asmenų pareigų pavadinimus, 

tvirtinamuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu. 

15. Kai dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą, adresatai išdėstomi įstaigoje 

liekančio dokumento egzemplioriaus paskutinio lapo antroje pusėje, arba adresatų sąrašas 

įforminamas atskirai. 

Jei adresatų sąrašas įforminamas atskirai, jo pavadinime nurodomas siunčiamo 

dokumento sudarytojas, data ir registracijos numeris. 

16. Jei dokumentas siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų 

įrenginiais, pasirašyti teikiamame dokumente šalia rengėjo nuorodos ar specialiojoje žymoje 

nurodoma, kad „Originalas nebus siunčiamas“. 

17. Pasirašyti ar patvirtinti dokumentai registruojami jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną 

pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie 

LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 

70-2957; 2005, Nr. 132-4773). 

18. Užregistravus dokumentus, atliekamos tolesnės procedūros: 

18.1. Dokumentų kopijos ir nuorašai tvirtinami raštinės antspaudu su pareigybės 

pavadinimu, kuris dedamas taip, kad liestų dokumentus pasirašiusių asmenų pareigų pavadinimus, 

įsakymu tvirtinamuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu. 

18.2. Siunčiamieji dokumentai išsiunčiami adresatams, rengėjų ir kitų atsakingų 

darbuotojų vizuotas vienas dokumento egzempliorius patvirtinamas ir dedamas į bylą. 

Jei adresatams siunčiamos patvirtintos dokumentų kopijos ar patvirtinti nuorašai, ar 

dokumentas siunčiamas tik faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais, į bylą 

dedamas pasirašytas ir rengėjo vizuotas dokumentas. 

Tik telekomunikacijų įrenginiais siunčiamame dokumente rengėjas ar siuntėjas 

nurodo, kad dokumento originalas nebus išsiųstas. Jei siunčiamas dokumentas yra atsakomasis, į 

bylą jis dedamas su tuo dokumentu, į kurį atsakoma. 
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19. Su tvarkomaisiais dokumentais darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

20. Supažindinimo žyma išdėstoma po parašo ir vizų rekvizitais kampiniu vėliaviniu 

būdu. Teisės aktų nustatytais atvejais, kai darbuotojas pasirašytinai turi būti supažindintas su 

dokumentu ar duoti raštišką sutikimą, supažindinimo žymoje nurodomi susipažinimą ar sutikimą 

(nesutikimą) reiškiantys žodžiai, parašas, vardas ir pavardė, data. 

Gimnazijos direktoriaus pavedimu pasirašytinai supažindinant darbuotojus su 

dokumentu, supažindinimo žymos rašomos dokumento pabaigoje esančiame laisvame plote arba 

dokumento paskutinio lapo antroje pusėje, pvz.: 

 

 Susipažinau                                                            Sutinku (Nesutinku) 

 (Parašas)                                 arba                         (Parašas) 

 (Vardas ir pavardė)                                                (Vardas ir pavardė) 

 (Data)                                                                      (Data) 

 

21. Įsakymai ir jais patvirtinti dokumentai su vizomis ir susipažinimo žymomis 

segami į bylas pagal Dokumentacijos planą, kai reikia, patvirtintos kopijos ar patvirtinti nuorašai 

perduodami užduočių vykdytojams, siunčiami kitoms įstaigoms. 

Kitoms įstaigoms šių dokumentų patvirtintos kopijos ar patvirtinti nuorašai siunčiami 

su lydraščiais. 

22. Specialioji žyma rašoma dokumento pirmajame lape, viršutinės paraštės dešinėje 

lapo pusėje. Specialiosios žymos t.y.: Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma. Specialiosios 

žymos rašomos paryškintomis raidėmis. Galima dėti spaudą. 

23. Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršutinės paraštės dešinėje lapo pusėje. 

Priedo žymą sudaro: dokumento (kuriam priklauso priedas) pavadinimas, priedo eilės numeris ir 

žodis ,,priedas“ mažąja raide. Tekstas išdėstomas kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.: 

 

  Vilniaus savivaldybės  Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos  

  Priešgaisrinės  saugos  taisyklių 

  1  priedas  

 

24. Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas ant gauto 

dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe. 

25. Dokumento rūšies pavadinimas tvarkomuosiuose dokumentuose rašomas 

paryškintomis raidėmis ir atskiroje eilutėje. 
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Raštuose dokumento rūšies pavadinimas nerašomas. Teksto antraštė rašoma nuo 

kairiosios lapo paraštės, pradedama prielinksniu ,,DĖL...“ ir rašoma didžiosiomis (paryškintomis) 

raidėmis, pvz.: 

DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO DERINIMO 

 

Antraštė nuo parašyto aukščiau adresato atskiriama ne mažesniu kaip trijų eilučių 

intervalu. Siunčiamų dokumentų lydraščiuose antraštė nerašoma. 

26. Datos rašomos dviem būdais: 

26.1. Metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais ir 

jeigu mėnesį arba dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis, 

 

                                    pvz.: 2017-01-01. 

 

26.2. Rašant mišriuoju būdu, vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, ir 

trumpinys ,,mėn.“ nerašomas, 

                                    pvz.: 2017 m. gegužės 5 d. 

 26.3. Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu išilginiu centruotu būdu. 

Raštuose data rašoma dokumento dešinėje pusėje po įstaigos dokumentų rekvizitu arba, jei įstaigos 

duomenys nurodomi dokumento apatinėje paraštėje, dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo 

pavadinimu. 

27. Kai dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju dokumentu, tvirtinimo žymą sudaro 

žodis: PATVIRTINTA, toliau rašomas dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento data, 

dokumento rūšies pavadinimas ir dokumento registracijos numeris. Visos šios žymos dalys 

išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.: 

  PATVIRTINTA 

  Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“  

  gimnazijos direktoriaus 

  2017 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V–15 

 

28. Kai informacinis gimnazijos vidaus dokumentas tvirtinamas ne tvarkomuoju 

dokumentu (ne įsakymu), bet tvirtinamas gimnazijos direktoriaus parašu, tuomet tvirtinimo žymą 

sudaro žodis ,,TVIRTINU“, toliau rašomas vadovo pareigų pavadinimas, jo parašas, vardas ir 

pavardė. Jeigu teisės aktų nustatytais atvejais parašas tvirtinamas ir antspaudu, antspaudas dedamas 

taip, kad liestų pareigų pavadinimą, pvz.: 
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   TVIRTINU 

   Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos gimnazijos 

              A.V.  direktorius  

   (Parašas) 

   (Vardas ir pavardė) 

 

29. Kai tvarkomąjį dokumentą pasirašo laikinai vadovo pareigas eiti paskirtas asmuo, 

tokios jo pareigos nurodomos parašo rekvizite, po kiekvieno taško reikia palikti po vieną laisvą 

intervalą, pvz.: 

 

L.e. direktoriaus pareigas                    (Parašas)                               (Vardas ir pavardė) 

 

30. Kai dokumentą pasirašo ne vadovas, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo 

(pavaduojantis vadovą, atliekantis vadovo funkcijas ar kita), tai nurodoma parašo rekvizite, pvz.: 

 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, 

pavaduojanti gimnazijos direktorių       (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 

31. Tekstuose, sakiniuose po kiekvienu kableliu  taipogi reikia palikti laisvą intervalą. 

32. Kai parašas tvirtinamas antspaudu, antspaudas dedamas taip, kad liestų 

pasirašiusio asmens pareigų pavadinimą. 

33. Kai dokumentą pasirašo komisija, nurodomos ne tiesioginės darbuotojų etatinės 

pareigos, bet pasirašančių asmenų pareigos komisijoje. Komisijos pirmininko vardas ir pavardė 

rašoma pirmoji, o komisijos narių vardai ir pavardės surašomos pavardžių abėcėlės tvarka. Jeigu 

dalyvauja (kviestieji) asmenys, jų parašai rašomi po komisijos narių parašais, pvz.: 

 

Komisijos pirmininkas                                                 (Parašas)     (Vardas ir pavardė) 

Nariai       (Parašas)     (Vardas ir pavardė) 

       (Parašas)     (Vardas ir pavardė) 

Dalyvaujantys asmenys                                               (Parašas)     (Vardas ir pavardė) 

      (Parašas)  (Vardas ir pavardė) 

 

34. Jeigu siunčiamame rašte arba lydraštyje nurodoma, kad siunčiami kiti papildomi 

dokumentai ir jie tekste buvo įvardijami, tuomet apačioje, iš naujos eilutės toliau nuo krašto, 

didžiosiomis raidėmis rašome žodį ,,PRIDEDAMA“, pvz.: 
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PRIDEDAMA. 3 lapai. 

arba 

PRIDEDAMA. 3 lapai, 2 egz. 

 

arba 

PRIDEDAMA: 

1. Tėvų komiteto 2017-05-15 protokolas Nr. 5, 2 lapai. 

2. Tėvų komiteto 2017-04-15 protokolo Nr. 3 kopija, 4 lapai. 

arba 

PRIDEDAMA. Dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas ir jo priedas, iš viso 6 lapai. 

 

Jeigu pridedamas dokumentas yra subrošiūruotas, tuomet nurodomas puslapių skaičius, pvz.: 

 

PRIDEDAMA. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos ataskaita, 32 

puslapiai. 

 

35. Kai informacinių dokumentų tekste faktams, įvykiams, argumentams pagrįsti 

nurodomi kiti dokumentai, kurių kopijos pridedamos, tuomet tekste skliausteliuose pažymime, pvz.: 

(kopija pridedama). Jeigu dokumentas, kurio kopija pridedama, minimas abstrakčiai, tuomet jis 

įvardijamas skliausteliuose, pvz.: (Direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. P-50 kopija 

pridedama). Tuomet pridedamų kopijų skaičius teksto pabaigoje gali būti ir nenurodomas. 

36. Informacinių dokumentų tekste gali būti rašomos pastabos. Parašius visa tekstą, 

paskutinėje eilutėje toliau nuo krašto rašome didžiosiomis raidėmis, pvz.: 

 

 PASTABA. Lentelėje pažymėtos skiltys nepildomos. 

 

37. Taipogi informacinių dokumentų tekste gali būti atskirai rašomos pastabos 

dokumento sudarymo ar pateiktų duomenų pagrindas. Parašius tekstą, paskutinėje eilutėje toliau 

nuo krašto rašome didžiosiomis raidėmis, pvz.: 

 

 PAGRINDAS. Gimnazijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-18 „Dėl 

komisijos sudarymo,“. 

 

38. Parašius tekstą paskutinėje eilutėje toliau nuo krašto rašome didžiosiomis 

raidėmis, pvz.: 
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 PASIŪLYMAS. Siūlome......... 

 

39. Arba paskutinėje eilutėje toliau nuo krašto rašome didžiosiomis raidėmis, pvz.: 

 

 IŠVADOS: 

    1. ……. 

    2. ……. 

 

40. Skyriai ir skirsniai žymimi romėniškais skaitmenimis iš eilės ir turi pavadinimus, 

kurie rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis, išilginiu centruotu būdu ir atskiriami nuo teksto 

ne mažiau kaip vienos eilutės intervalu, pvz.: 

41. Punktai žymimi arabiškais skaitmenimis ir (neatsižvelgiant į skyrių numeraciją) 

visame tekste numeruojami iš eilės. Po punkto skaitmens dedamas taškas ir pradedama rašyti 

didžiąja raide. Jeigu punkte bus rašomos pastraipos – jos nenumeruojamos. 

42. Punkto papunkčiai numeruojami arabiškais skaitmenimis. Jeigu papunktį sudaro tik 

sakinio dalis arba atskiri žodžiai, tuomet jie atskiriami kabliataškiu ir kiti papunkčiai rašomi mažąja 

raide. Papunkčiai, kuriuos sudaro sakiniai, pradedami rašyti didžiąja raide. 

43. Organizacinių dokumentų teksto pabaiga žymima horizontaliu brūkšniu, kuris 

brėžiamas po tekstu, ties jo viduriu. 

_________________________ 


