ALYTAUS APYLINKƠS TEISMO
TEISƠJO VYRESNIOJO PADƠJƠJO
PAREIGYBƠS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBƠS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybơs lygmuo – patarơjas (VIII lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybơs tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Pagrindinơ veiklos sritis:0
3.1. kita specialioji sritis - teismǐ sistemos veikla.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0
4.1. teisơ.
III SKYRIUS
PAREIGYBƠS SPECIALIZACIJA0
5. Pagrindinơs veiklos srities specializacija:0
5.1. Metodinơs ir praktinơs pagalbos Ƴstatymǐ ir kitǐ teisơs aktǐ analizơs, taikymo klausimais
ir bylą rengiant nagrinơti teismo posơdyje teikimas teisơjams, teismo teisơjǐ padơjơjǐ veiklos
koordinavimas.
6. Papildomos (-ǐ) veiklos srities (-þiǐ) specializacija:0
6.1. Teisơs aktǐ projektǐ ir kitǐ su teisơs klausimais susijusiǐ dokumentǐ rengimas.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Renka Ƴstatymus ir kitus norminius aktus, teisinĊ bei kitą informaciją, juos analizuoja,
sistemina ir teikia išvadas teisơjams.
8. Rengia procesiniǐ dokumentǐ, sprendimǐ, teisơs aktǐ ir kitǐ teismo veiklos dokumentǐ
projektus.
9. Nagrinơja skundus, pareiškimus, prašymus, rengia atsakymǐ projektus.
10. Analizuoja ir vertina teismo posơdžiams rengiamǐ bylǐ medžiagą, teikia išvadas.
11. Nuasmenina procesinius dokumentus.
12. Kuruoja teisơjǐ padơjơjǐ vidinĊ komunikaciją, koordinuoja darbǐ paskirstymą teisơjo
padơjơjams, kai jie nơra priskirti dirbti su konkreþiu teisơju.
13. Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupiǐ, komisijǐ veikloje.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobǌdžio su Ƴstaigos 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 vientisąsias studijas Ƴgytas magistro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertơ aukštojo mokslo kvalifikacija;
15.2. studijǐ kryptis – teisơ (arba);
15.3. darbo patirtis – teisơs srityje;
15.4. darbo patirties trukmơ – ne mažiau kaip 3 metai.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
16. Bendrosios kompetencijos ir jǐ pakankami lygiai:0
16.1. vertơs visuomenei kǌrimas –
16.2. organizuotumas –
16.3. patikimumas ir atsakingumas –
16.4. analizơ ir pagrindimas –
16.5. komunikacija – 4.
17. Specifinơs kompetencijos ir jǐ pakankami lygiai:0
17.1. informacijos valdymas – 4.
18. Profesinơs kompetencijos ir jǐ pakankami lygiai:0
18.1. teisơs išmanymas – 4.

