DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAI
2011 m. liepos 16 d. įsigaliojo naujai patvirtintos Dokumentų rengimo
bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Toliau pateikiamos tik
Dokumentų rengimo taisyklių naujovės. Šių pakeitimų nedaug, jie ne esminiai,
susiję su kitų teisės aktų pakeitimais. Ankstesniąsias taisykles tvirtino Lietuvos
archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis
direktorius, o šios patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro.
Aptariamųjų taisyklių 1 punkte nurodoma, kad šiose taisyklėse
nustatyti Dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai netaikomi
dokumentams, kurių formą ir struktūrą nustato tarptautiniai standartai
ar susitarimai (pvz., karybos), ir šių standartų ar susitarimų privalomą
taikymą nustato kiti teisės aktai.
Pagal ankstesniąsias taisykles adresato įforminimas, kai siunčiama
pagal adresatų sąrašą, buvo nepatogus, nes, jei reikėdavo išsiųsti tą patį
dokumentą daugeliui adresatų, kiekviename dokumente turėjo būti rašoma
„Pagal adresatų sąrašą“ ir nurodomas konkretus adresatas. Šio reikalavimo
dažniausiai nebuvo laikomasi: dokumento rengėjai adresato žymoje rašydavo
„Pagal adresatų sąrašą“, padarydavo reikiamą skaičių kopijų ir prie visų
prisegdavo adresatų sąrašą.
Kaip tik toks pakeitimas šalia senojo adresato įforminimo būdo ir įrašytas
dabar galiojančiose Dokumentų rengimo taisyklėse:
17.4. Kai dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą, adresato
rekvizito vietoje rašoma „Pagal adresatų sąrašą“ ir kiekvienam
adresatui su dokumento siunčiamu egzemplioriumi siunčiamas
adresatų sąrašas arba kiekvienam adresatui siunčiamame egzemplioriuje
nurodomas konkretus adresatas.
Dokumentų valdymo praktikoje nebuvo įprasta ant gautos faksogramos
dėti specialiąją žymą, nes faksu gautame dokumente paprastai matyti fakso
aparato nuorodos. Todėl naujosiose taisyklės specialiosios žymos nuorodoje
pavyzdžio Faksograma nebeliko:
35. Specialioji žyma rašoma dokumento pradžioje, viršutinės
paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis, pvz.: Projektas,
Kopija, Išrašas, Nuorašas, Vertimas.
Papildyta gauto dokumento registracijos žyma:
Jei dokumentas gautas per valstybės informacinę sistemą (pvz.,
per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinę sistemą), šioje
žymoje gali būti nurodytas dokumento gavimo būdas, pvz.:
(Įstaigos pavadinimas)
Gauta per TAPIS
____________Nr.__________

2
Vizos rekvizito papildymas susijęs su rengėjo vizos išdėstymu
dokumente. Rengėjo viza – vizos rūšis, rašoma tik siunčiamųjų dokumentų
įstaigos viduje liekančiame egzemplioriuje. Kai dokumento rengėjas vizuoja
dokumentą, kuriame yra rengėjo nuoroda, rengėjas pasirašo virš šios
nuorodos; data rašoma po nuorodos, pvz.:
(Parašas)
(Vardas ir pavardė), tel. (8 41) 00 00 00
(Data)
Rengėjas pasirašytinai prisiima atsakomybę už parengtą dokumentą,
tačiau adresatas mato tik rengėjo nuorodą, o parašo ir datos neturi matyti, nes
šis dokumento rengimo punktas skirtas tik siuntėjo reikmėms. Kai dokumentas
siunčiamas faksu, adresatas turi galimybę pamatyti ir rengėjo parašą bei datą,
o tai nėra pageidautina. Todėl taisyklėse atsirado papildymas, kuris numato
kitą rengėjo vizos vietą:
Rengėjo viza gali būti rašoma ir dokumento paskutinio lapo
antroje pusėje.
Tikrumo žymos rekvizito pakeitimas susijęs su Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pasitarime pateiktu siūlymu naikinti teisės aktuose reikalavimą
turėti antspaudą ir parengti su tuo susijusius teisės aktų pakeitimus. Tad
rekvizite neliko privalomo reikalavimo dokumento kopijos tikrumą paliudyti
antspaudu. Tačiau taisyklėse tebegalioja punktas, paliekantis galimybę tikrumo
žymoje dėti antspaudą.
Naujosiose
taisyklėse
papildytos
nuostatos,
reglamentuojančios
dokumentų išrašų (kai nėra nurodoma tikrumo žyma) kopijų ir nuorašų
tvirtinimą.
91. Kai reikia patvirtinti dokumento išrašo tikrumą, dokumento išraše
nurodoma tikrumo žyma. Jei dokumento išraše nėra nurodoma tikrumo žyma,
po parašo rekvizitu dedamas įgaliojimus turinčio įstaigos struktūrinio padalinio
arba įstaigos antspaudas. Jei struktūrinio padalinio ar įstaigos antspaudo
nėra, po parašo rekvizitu rašomas dokumento išrašą parengusios
įstaigos pavadinimas (gali būti sutrumpintas) ir žodis „Išrašas“ arba
dedamas atitinkamas spaudas.
Naujųjų taisyklių Dokumentų pasirašymo skyriaus pakeitimai taip pat
susiję su dokumentų, siunčiamų pagal adresatų sąrašą, pasirašymu ir
dokumentų kopijų ar nuorašų tvirtinimu struktūrinio padalinio antspaudu (ne
tikrumo žyma):
Jei struktūrinio padalinio antspaudo ar antspaudo su pareigų
pavadinimu nėra, po parašo rekvizitu (tvirtinamuose dokumentuose –
po baigiamuoju brūkšniu) rašomas įstaigos pavadinimas (gali būti
sutrumpintas) ir žodis „Kopija“ („Nuorašas“) arba dedamas
atitinkamas spaudas.
__________________

