
ALYTAUS APYLINK�S TEISMO 

TEIS�JO VYRESNIOJO PAD�J�JO 

PAREIGYB�S APRAŠYMAS 
 

 

     

 

I SKYRIUS 

PAREIGYB�S CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigyb�s lygmuo – patar�jas (VIII lygmuo). 

2. Šias pareigas einantis valstyb�s tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui. 
 

     

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS0 

3. Pagrindin� veiklos sritis:0 

3.1. kita specialioji sritis - teism� sistemos veikla. 
 

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

4.1. teis�. 
  

     

 

III SKYRIUS 

PAREIGYB�S SPECIALIZACIJA0 

5. Pagrindin�s veiklos srities specializacija:0 

5.1. Metodin�s ir praktin�s pagalbos �statym� ir kit� teis�s akt� analiz�s, taikymo klausimais 
ir byl� rengiant nagrin�ti teismo pos�dyje teikimas teis�jams, teismo teis�j� pad�j�j� veiklos 
koordinavimas. 

 

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

6.1. Teis�s akt� projekt� ir kit� su teis�s klausimais susijusi� dokument� rengimas. 
  

     

  

IV SKYRIUS 
FUNKCIJOS 

 

     

 

7. Renka �statymus ir kitus norminius aktus, teisin� bei kit� informacij�, juos analizuoja, 
sistemina ir teikia išvadas teis�jams. 

8. Rengia procesini� dokument�, sprendim�, teis�s akt� ir kit� teismo veiklos dokument� 
projektus. 

9. Nagrin�ja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakym� projektus. 

10. Analizuoja ir vertina teismo pos�džiams rengiam� byl� medžiag�, teikia išvadas. 

11. Nuasmenina procesinius dokumentus. 

12. Kuruoja teis�j� pad�j�j� vidin� komunikacij�, koordinuoja darb� paskirstym� teis�jo 
pad�j�jams, kai jie n�ra priskirti dirbti su konkre�iu teis�ju. 

13. Pagal kompetencij� dalyvauja darbo grupi�, komisij� veikloje. 
 

     

 

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

     

   

 

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 



15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro 
kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientis�sias studijas �gytas magistro kvalifikacinis 
laipsnis) arba jam lygiavert� aukštojo mokslo kvalifikacija;  

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

15.3. darbo patirtis – teis�s srityje; 

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

     

   

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

16. Bendrosios kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

16.1. vert�s visuomenei k�rimas – �� 

16.2. organizuotumas – �� 

16.3. patikimumas ir atsakingumas – �� 

16.4. analiz� ir pagrindimas – �� 

16.5. komunikacija – 4. 
 

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

17.1. informacijos valdymas – 4. 
 

18. Profesin�s kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

18.1. teis�s išmanymas – 4. 
  

 


