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RAŠTIN�S SKYRIAUS 

LAZDIJ� R�M� RAŠTIN�S BIURO VYRESNIOJO SPECIALISTO (RAŠTIN�S 
DARBUOTOJO) 

PAREIGYB�S APRAŠYMAS 
 

 

     

 

I SKYRIUS 

PAREIGYB�S CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigyb�s lygmuo – vyresnysis specialistas (X lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstyb�s tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo raštin�s skyriaus 
Raštin�s biuro ved�jui. 

 

     

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS0 

3. Pagrindin� veiklos sritis:0 

3.1. dokument� valdymas. 
 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0 

4.1. kita specialioji sritis - teism� sistemos veikla. 
  

     

 

III SKYRIUS 

PAREIGYB�S SPECIALIZACIJA0 

5. Pagrindin�s veiklos srities specializacija:0 

5.1. Teismo procesini� ir kit� dokument� valdymas. 
 

6. Papildomos (-�) veiklos srities (-�i�) specializacija:0 

6.1. Asmen� aptarnavimo ir susipažinimo su teismo byl� medžiaga organizavimas. 
  

     

  

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 
 

     

 

7. Apdoroja su dokument� valdymu susijusi� informacij�. 

8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

9. Administruoja dokumentus. 

10. � apskait� �traukia bylas. 

11. Priži�ri teis�s akt� ir kit� susijusi� dokument� d�l dokument� valdymo ir 
administravimo nuostat� vykdym�. 

 

     
 

12. Užtikrina tinkam� teismo byl� ir dokument� tvarkym�, kaupim� ir saugojim�, tvarko 
procesini� dokument� ir duomen� apskait�, užtikrina dokumentacijos plano taikym� 
formuojant bylas ir organizuojant dokument� perdavim� archyvui. 

13. Registruoja bylas, priži�ri teis�jams paskirt� byl� perdavim� teis�jams arba teis�j� 
pad�j�jams. 

14. Vykdo asmen� aptarnavim�, organizuoja asmen� susipažinim� su teismo byl� medžiaga 
teis�s akt� nustatyta tvarka. 

15. Užtikrina �siteis�jusi� byl� procesini� dokument� pateikim� vykdyti. 

16. Vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teism� informacine 
sistema (LITEKO), tvarko teismo byl� nagrin�jimo statistines ataskaitas. 

 

     



 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pob�džio su �staigos veikla susijusius pavedimus. 
 

     

   

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

18.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavert� aukštojo mokslo kvalifikacija;  

   

     

   

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

19. Bendrosios kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

19.1. vert�s visuomenei k�rimas – �� 

19.2. organizuotumas – �� 

19.3. patikimumas ir atsakingumas – �� 

19.4. analiz� ir pagrindimas – �� 

19.5. komunikacija – 2. 
 

20. Specifin�s kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

20.1. orientacija � aptarnaujam� asmen� – 2. 
  

     

 


