
ALYTAUS APYLINK�S TEISMO 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TEISMO KANCLERIO TARNYBOJE) 

PAREIGYB�S APRAŠYMAS 
 

 

     

 

I SKYRIUS 

PAREIGYB�S CHARAKTERISTIKA 

1. Pareigyb�s lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo). 

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

     

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS0 

3. Pagrindin� veiklos sritis:0 

3.1. personalo valdymas. 
 

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

4.1. teis�; 

4.2. dokument� valdymas. 
  

     

 

III SKYRIUS 

PAREIGYB�S SPECIALIZACIJA0 

5. Pagrindin�s veiklos srities specializacija:0 

5.1. Personalo valdymo funkcij� vykdymas. 
 

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

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

6.2. Personalo byl� ir kit� personalo dokument� valdymas. 
  

     

  

IV SKYRIUS 

FUNKCIJOS 
 

     

 

7. Apdoroja su personalo valdymu susijusi� informacij� arba prireikus koordinuoja su 
personalo valdymu susijusios informacijos apdorojim�. 

8. Organizuoja personalo atrank�, perk�lim�, atleidim� arba prireikus koordinuoja personalo 
atrankos, perk�limo, atleidimo organizavim�. 

9. Tvarko duomenis Valstyb�s tarnautoj� registre ir Valstyb�s tarnybos valdymo 
informacin�je sistemoje. 

10. Rengia ir teikia pasi�lymus su personalo valdymu susijusiais klausimais. 

11. Organizuoja personalo vertinim� ir kompetencij� nustatym� arba prireikus koordinuoja 
personalo vertinimo ir kompetencij� nustatymo organizavim�. 

12. Rengia teis�s akt� projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba 
prireikus koordinuoja teis�s akt� projekt� ir kit� su personalo valdymu susijusi� dokument� 
rengim�. 

13. Dalyvauja atliekant tarnybini� nusižengim�, darbo drausm�s pažeidim� ir kitus panašaus 
pob�džio tyrimus. 

 

     
 

14. Koordinuoja teis�j� ir teismo pos�dži� sekretori� (esant poreikiui ir kit� teismo 
darbuotoj�) darb� ir bud�jim� poilsio ir šven�i� dienomis, rengia teis�j� bud�jim� grafik�, 
�sakym� d�l darbo poilsio ir šven�i� dienomis projektus. 



15. Atlieka Priva�i� interes� deklaracij� tvarkymo informacin�s sistemos duomen� 
tvarkytojo (PIDTIS) funkcijas, kontroliuoja ir konsultuoja teismo darbuotojus vieš�j� ir 
priva�i� interes� derinimo klausimais. 

16. Tvarko personalo asmens bylas. 

17. Dirba su personalo apskaitos programa, vykdo darbo ir poilsio laiko apskait�, rengia 
atostog� grafik�. 

18. Rengia teis�s akt�, rašt�, sutar�i�, kit� dokument�, susijusi� su teismo administracijos 
veikla, projektus, užtikrina darbuotoj� supažindinim� su jiems aktualiais vidiniais ir 
išoriniais teis�s aktais. 

 

     
 

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

     

   

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

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

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

arba: 
 

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

20.4. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis; 

20.5. darbo patirties trukm� – ne mažiau kaip 1 metai.  
   

     

   

VI SKYRIUS 

KOMPETENCIJOS 

21. Bendrosios kompetencijos ir j� pakankami lygiai:0 

21.1. vert�s visuomenei k�rimas – �� 

21.2. organizuotumas – �� 

21.3. patikimumas ir atsakingumas – �� 

21.4. analiz� ir pagrindimas – �� 

21.5. komunikacija – 3. 
 

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

22.1. žmogišk�j� ištekli� valdymas – 3. 
  

     

 


