
ALYTAUS APYLINK�S TEISMO 

RAŠTIN�S SKYRIAUS 

PRIEN� R�M� RAŠTIN�S BIURO VED�JO 

PAREIGYB�S APRAŠYMAS 
 

 

     

 

I SKYRIUS 

PAREIGYB�S CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigyb�s lygmuo – poskyrio vadovas (ved�jo pavaduotojas) (VII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstyb�s tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus 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; 

4.2. teis�. 
  

     

 

III SKYRIUS 

PAREIGYB�S SPECIALIZACIJA0 

5. Pagrindin�s veiklos srities specializacija:0 

5.1. Teismo procesini� ir kit� dokument� valdymo užtikrinimas. 
 

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

6.1. Teismo pos�dži� tvarkaraš�io koordinavimas, teismo pos�dži� sekretori�, priskirt� 
biurui, darbo koordinavimas; 

6.2. Teis�s akt� projekt� ir kit� su dokument� valdymu ir asmen� aptarnavimu raštin�je 
susijusi� dokument� rengimas. 

  

     

  

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 
 

     

 

7. Konsultuoja su strukt�rinio padalinio veikla susijusiais klausimais. 

8. Priima su strukt�rinio padalinio veikla susijusius sprendimus. 

9. Vadovauja strukt�rinio padalinio veikl� vykdymui arba prireikus vykdo strukt�rinio 
padalinio veiklas. 

10. Valdo strukt�rinio padalinio žmogiškuosius išteklius teis�s akt� nustatyta tvarka. 
 

     
 

11. Vadovauja su raštin�s biuro veikla susijusi� teismo dokument� ir j� byl� rengimui ir 
tvarkymui, užtikrina j� apskait�, saugojim� ir perdavim� archyvui, dalyvauja rengiant teismo 
dokumentacijos plan�, kontroliuoja jo taikym� formuojant bylas. 

12. Užtikrina byl� registravim� ir kontroliuoja paskirt� byl� perdavim� teis�jams arba teis�j� 
pad�j�jams. 

13. Užtikrina teismo pos�dži� tvarkaraš�i� rengim� ir j� išankstin� paskelbim�, koordinuoja 
teismo pos�dži� sekretori�, priskirt� biurui, darb�, organizuoja pavadavim�. 

14. Užtikrina asmen� aptarnavim� teismo r�muose, prašym�, pareiškim�, skund� ir 
pasi�lym� nagrin�jim� bei imasi priemoni�, kad b�t� išspr�sti juose keliami klausimai, 



organizuoja asmen� susipažinim� su byl� medžiaga. 

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

16. Vykdo teismo r�m� darbo ir poilsio laiko apskait�, teikia susijusi� informacij� teismo 
kancleriui. 

 

     
 

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 – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavert� aukštojo mokslo kvalifikacija;  

18.2. studij� kryptis – teis� (arba); 

18.3. studij� kryptis – viešasis administravimas (arba); 

arba: 
 

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

18.5. darbo patirtis – dokument� valdymo srities patirtis; 

18.6. darbo patirties trukm� – �����Ā�����������������  

arba: 
 

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

18.8. darbo patirtis – teis�s srityje; 

18.9. darbo patirties trukm� – ne mažiau kaip 3 metai.  
   

     

   

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 – 4. 
 

20. Vadybin�s ir lyderyst�s kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

20.1. strateginis poži�ris – �� 

20.2. veiklos valdymas – �� 

20.3. lyderyst� – 2. 
 

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

21.1. orientacija � aptarnaujam� asmen� – 4. 
  

     

 


