
ALYTAUS APYLINKĖS TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS PRIENŲ RŪMŲ 
RAŠTINĖS BIURO SPECIALISTO (RAŠTINĖS DARBUOTOJO) 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 
PAREIGYBĖ 

 
1. Teismo raštinės skyriaus Prienų rūmų raštinės biuro (toliau – Raštinės biuras) specialistas 

(raštinės darbuotojas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama 
specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Alytaus 
apylinkės teismo Prienų rūmai (J. Brundzos g. 12, LT-59127 Prienai). 

2. Pareigybės lygis – B. 
 

II SKYRIUS 
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 

��������ų� 
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų valdymą;  
3.3. žinoti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos 

klausimus ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijų vykdymui; 
3.4. išmanyti dokumentų rengimo, įforminimo, valdymo ir archyvavimo, lietuvių kalbos 

rašybos taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje. 
3.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, 

apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;  
3.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacinėmis technologijomis, mokėti 

dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 
 

III SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas: 
4.1. priimant iš teismo posėdžių sekretorių išnagrinėtas civilines bylas (toliau tekste – bylas) 

privalo patikrinti ar bylos tinkamai įformintos, ar Lietuvos Respublikos teismų informacinėje 
sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO) pažymėtas proceso įvykis apie bylos perdavimą raštinei, 
pasirašyti bylų perdavimo į raštinę žurnale, nurodant bylos priėmimo – perdavimo datą; 

4.2. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais paruošti ir išsiųsti vykdymui įsiteisėjusius teismo 
priimtus procesinius dokumentus, kontroliuoti jų vykdymą, apie šiuos veiksmus pažymėti LITEKO 
sistemoje; 

4.3. įsiteisėjus byloje priimtam teismo procesiniam dokumentui, įstatymų nustatyta tvarka ir 
terminais išrašyti vykdomuosius raštus, po įvykdymo juos įsiūti į bylas, vykdomojo rašto išdavimą ir 
grąžinimą po įvykdymo pažymėti LITEKO; 

4.4. įsiteisėjus teismo procesiniam sprendimui, teikti duomenis elektroniniu būdu VĮ Registrų 
centrui: Vedybų sutarčių registrui, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui, Turto arešto aktų 
registrui, Hipotekos registrui; 

4.5. teisėjams, priėmus procesinį sprendimą dėl turto arešto taikymo, nedelsiant perduoti 
informaciją Turto arešto registrui;  

4.6. vykdyti kitas šiai pareigybei pavestas funkcijas LITEKO informacinėje sistemoje; 
4.7. priimti ir registruoti daiktinius įrodymus civilinėse bylose, vesti jų apskaitą. Po bylų 



išnagrinėjimo užtikrinti jų grąžinimą, perdavimą, sunaikinimą ar saugojimą prie bylų; 
4.8. išnagrinėjus bylą, kontroliuoti išsiųstų teismo procesinių dokumentų įteikimą proceso 

šalims, nuo kurio skaičiuojamas procesinio dokumento įsiteisėjimo terminas; 
4.9. teisės aktų numatyta tvarka ir terminais paruošia pranešimus dėl civilinių bylų išsiuntimo 

apeliacinei bei kasacinei instancijai; 
4.10. tvirtinti įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų nuorašus ir kopijas; 
4.11. duoti leidimą civilinių bylų perdavimui į teismo archyvą, nurodyti užbaigtos bylos 

saugojimo terminą. Duotą leidimą ir saugojimo terminą užrašyti ant popierinės bylos viršelio bei 
pažymėti LITEKO; 

4.12. teismo proceso bylas perduoti į teismo archyvą praėjus vieniems metams po teismo 
proceso bylų užbaigimo, surašant bylų (dokumentų) perdavimo aktą ir apie tai pažymint LITEKO; 

4.13. vykdyti iš apeliacinės ar kasacinės instancijos grįžusių bylų apskaitą; 
4.14. nustatyta tvarka užtikrinti bylose dalyvaujančių asmenų supažindinimą su teismo 

raštinės žinioje esančių bylų medžiaga; 
4.15. ruošti išnagrinėtų civilinių bylų procesinių ir kitų dokumentų, neperduotų į teismo 

archyvą, kopijas bei įstatymo nustatytais atvejais išduoti proceso dalyviams; 
4.16. teikti informaciją asmenims apie teisme išnagrinėtas civilines, baudžiamąsias ir 

ikiteisminio tyrimo bylas, jei jos neperduotos teismo archyvui; 
4.17. atsakyti į interesantų klausimus, priimti ir suteikti informaciją telefonu, elektroniniu 

paštu, parengti atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų raštus, paklausimus savo kompetencijos ribose; 
4.18. užtikrinti, kad teismo dokumentai būtų rengiami, tvarkomi pagal teisės aktų 

reikalavimus, užtikrinti darbuotojo žinioje esančių bylų, dokumentų saugumą ir patikėtos 
informacijos išsaugojimą; 

4.19. užtikrinti darbuotojo žinioje esančių antspaudų, spaudų saugumą ir naudojimą pagal 
paskirtį;  

4.20. pavaduoti kitus Raštinės biuro darbuotojus jų atostogų, nedarbingumo ar kitu dėl 
pateisinamų priežasčių nebuvimo darbe metu; 

4.21. vykdyti kitus teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ir Raštinės biuro vedėjo 
su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai 
tikslai. 
 

IV SKYRIUS 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

 
5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Raštinės biuro vedėjui. 

________________ 


