LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ARCHYVŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ
20N3 mK balandžio NV dK krK s-3V
silnius

sadovaudamasis iietuvos oespublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (ŽinK, NVVR, krK N0T238V; 2004, krK RT-NV82; 20N0, krK TV-40RR; 20N2, krK 44-2N4T) R straipsnio 3 dalies 6 punktu ir
įgyvendindamas N3 straipsnio 3 dalį:
NK T v i r t i n u salstybės archyvų kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo
terminų rodyklę (pridedama)K
2K k u s t a t a u valstybės archyvų veiklos dokumentus, sudarytus vykdant vidaus
administravimo funkcijas, saugoti iietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintoje Bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ir kituose teisės norminiuose aktuose nustatytą laikąK
3K i a i k a u netekusiais galios:
3KNK iietuvos archyvų departamento prie iietuvos oespublikos syriausybės generalinio
direktoriaus 2002 mK lapkričio N4 dK įsakymą krK s-N0N „aėl salstybinių archyvų specialiųjų
dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“;
3K2K iietuvos archyvų departamento prie iietuvos oespublikos syriausybės generalinio
direktoriaus 200R mK lapkričio N8 dK įsakymą krK s-NN8 „aėl iietuvos archyvų departamento prie
iietuvos oespublikos syriausybės generalinio direktoriaus 2002 mK lapkričio N4 dK įsakymo krK sN0N „aėl salstybinių archyvų specialiųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“
pakeitimo“K
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aokumentai
aokumentų apskaitos ir saugojimo dokumentai
merimtų dokumentų apskaitos žurnalas
aokumentų perdavimo aktaiI sutartys
condų registras
condų lapai
condųI bylų numerių pakeitimo rodyklės
condų topografinės kortelės
mažymos apie fondusI pažymos apie fondų papildymą
Archyvams perduodamų dokumentų fizinės būklės ir kiekio
patikrinimo archyve pažymos
_ylų apyrašai
_ylų apyrašų apskaitos žurnalai EsąrašaiF
jikrofilmų apskaitos žurnalai
jikrofilmuotų dokumentų aprašai
jikrofilmuotų fondų sąrašai EregistraiF
condų tvarkymo EpertvarkymoFI dokumentų fizinės būklės ir kiekio
patikrinimoI klaidų apskaitos dokumentuose taisymo ir kiti aktaiI
kurių pagrindu keičiami apskaitos duomenys
aokumentųI susidarančių archyvų kompetencijos srityjeI registrai
aokumentų išsaugojimą užtikrinančių priemonių įgyvendinimoI
prieigos prie saugomų dokumentų užtikrinimo dokumentai
ržsakymai įrištiI restauruotiI laminuotiI dokumentus EbylasFI
užsakymų vykdymo lapai

2K2K

aokumentų EbylųF perdavimo įrištiI restauruotiI laminuoti ir jų
grąžinimo žurnalai

2KPK
2K4K
2KRK

aokumentų EbylųF restauravimo ar EirF įrišimo pasai
aokumentų EbylųF restauravimo ar EirF įrišimo pasų registrai
ržsakymai kopijuoti EmikrofilmuotiI skaitmenintiF dokumentus
EbylasFI užsakymų vykdymo lapai

2KSK

aokumentų EbylųF perdavimo kopijuoti EmikrofilmuotiI
skaitmenintiF ir jų grąžinimo žurnalai

2KTK

saizdo ir garso dokumentų fizinės būklės patikrinimoI atliktų
techninių darbų žurnalai
jikrofilmų fizinės būklės aktai
aokumentųI prie kurių priėjimas ribojamas dėl blogos jų fizinės
būklėsI apskaitos žurnalai

2KUK
2KVK
2KNMK
PK

paugyklų mikroklimato parametrų fiksavimo žurnalai
mriėjimo prie kacionalinio dokumentų fondo dokumentų ir jų
naudojimo dokumentai

paugojimo terminas
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nuolat
nuolat
nuolat
iki pakeitimo
nuolat
NM mK
nuolat
nuolat
nuolat
nuolat
nuolat
nuolat
pagal į registrą įrašytų
dokumentų saugojimo
terminus
P mK
Egrąžinus visus
dokumentus EbylasF
P mK
Egrąžinus visus
dokumentus EbylasF
nuolat
nuolat
P mK
Egrąžinus visus
dokumentus EbylasF
P mK
Egrąžinus visus
dokumentus EbylasF
nuolat
nuolat
P mK
Enuo paskutinio įrašo
žurnaleF
P mK
Enuo paskutinio įrašo
žurnaleF

2
munktas
PKNK

aokumentai
aokumentų laikino perdavimo naudotis aktaiI poėmio protokolai

PK2K
PKPK

Archyvo darbuotojų užsakymai dokumentams EbylomsF gauti
aokumentų EbylųF išdavimo archyvo darbuotojams ir grąžinimo
žurnalai

PK4K

aokumentų EbylųF išdavimo į archyvo skaityklą ir grąžinimo
žurnalai

PKRK

jikrofilmų išdavimo į archyvo skaityklą ir grąžinimo žurnalai

PKSK
PKTK

mrašymai susipažinti su archyve saugomais dokumentais
pkaitytojų apskaitos žurnalai

PKUK

pkaitytojų apsilankymų skaitykloje apskaitos žurnalai

PKVK
PKNMK
PKNNK

pkaitytojų užsakymai dokumentams EbylomsF gauti
pkaitytojų prašymai pagaminti dokumentų kopijas
pkaitmenintų fondųI dokumentų EbylųF apskaitos dokumentai
Esąrašai ar kitaF
putartys dėl kacionalinio dokumentų fondo dokumentų komercinio
naudojimo sąlygų
mrašymai išduoti pažymasI kitus dokumentus juridiniams faktams
patvirtinti
mrašymų išduoti pažymasI kitus dokumentus juridiniams faktams
patvirtinti vykdymo lapai
Archyvo išduotos pažymosI kiti archyvo parengti dokumentai
juridiniams faktams patvirtinti

PKN2K
PKNPK
PKN4K
PKNRK
PKNSK
PKNTK
4K
4KNK

pusirašinėjimo su fiziniais ir juridiniais asmenimis informacijos
apie archyve saugomus dokumentus paieškos klausimais
dokumentai
aokumentų saugojimoI tvarkymoI restauravimoI mikrofilmavimoI
mokymo ir kitos viešųjų paslaugų sutartys
aokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų
įgyvendinimo priežiūros dokumentai
puderinti dokumentacijos planaiI dokumentacijos planų papildymų
sąrašai

paugojimo terminas
N mK
Egrąžinus visus
dokumentusF
N mK
P mK
Egrąžinus visus
dokumentus EbylasF
P mK
Egrąžinus visus
dokumentus EbylasF
P mK
Egrąžinus visus
mikrofilmusF
P mK
sudaryti iki fntegralios
administracinių paslaugų
sistemos Etoliau – fAmpF
archyve įdiegimo –
P mK
Enuo paskutinio įrašo
žurnaleF
sudaryti iki fAmp
archyve įdiegimo –
P mK
Enuo paskutinio įrašo
žurnaleF
P mK
P mK
nuolat
nuolat
R mK
R mK
R mK
R mK
NM mK
Epasibaigus sutarčiaiF
R mK
Enuo tais metais sudarytų
visų bylų apyrašųI
naikinimo aktųI kitų
apskaitos dokumentų
suderinimoI jei planai ar
sąrašai nebuvo derinti
per blektroninio archyvo
informacinę sistemą

P
munktas

aokumentai

4K2K

puderinti nuolat saugomų bylų apyrašai EtęsiniaiF

4KPK

puderinti ilgai saugomų bylų apyrašai EtęsiniaiF

4K4K

mažymos apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų
sutvarkymą

4KRK

puderinti bylų apyrašųI dokumentų registrų sąrašai

4KSK

puderinti dokumentų naikinimo aktai

4KTK

puderinti vaizdo ir garso dokumentų techninių duomenų
žurnalai

4KUK
4KVK

puderintų dokumentų apskaitos žurnalai
aokumentus archyvui perduodančių įstaigų pateikti
nepataisomai sugadintų ar kitaip prarastų dokumentų aktai
aokumentus archyvui perduodančių įstaigų dokumentų ir
archyvų valdymo ir naudojimo reikalavimų įgyvendinimo
patikrinimo pažymos
honsultacijų dokumentų valdymo klausimais apskaitos
žurnalai

4KNMK
4KNNK

paugojimo terminas
Etoliau – bAfpF

iki šių dokumentų
perdavimo archyvuiI
jei apyrašai nebuvo
derinti per bAfp
NM
Epo į bylų apyrašą
įrašytų bylų
sunaikinimoI jei
apyrašai nebuvo
derinti per bAfpF
iki pažymos apie
fondą ar jo papildymą
sudarymo
P mK
Epakeitus sąrašąI jei
sąrašai nebuvo derinti
per bAfpF
NM mK
Ejei aktai nebuvo
derinti per bAfpF
pagal dokumentųI
kurių duomenys
įrašyti į žurnaląI
saugojimo terminus
P mK
iki šių dokumentų
perdavimo archyvui
nuolat
N mK

______________________
mastabaK salstybės archyvų kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo
terminų rodyklėje nustatytus saugojimo terminus trumpai ir ilgai saugomiems dokumentams Etarp jų
ir anksčiau sudarytiemsI kurių saugojimo procesas tęsiasiF valstybės archyvas gali pratęsti arba
nuspręsti saugoti nuolatI atsižvelgdamas į savo ir kitų susijusių asmenų prievoles ir interesusK

