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TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS 

DRUSKININKŲ RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO 

SPECIALISTO (SEKRETORIAUS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Teismo raštinės skyriaus Druskininkų rūmų raštinės biuro (toliau – Raštinės biuras) 

specialistas (sekretorius) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama 

specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Alytaus 

apylinkės teismo Druskininkų rūmai (Druskininkų g. 43, LT-66166 Druskininkai).  

2. Pareigybės lygis – B.  

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 
 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų 

įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

3.2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teismo 

kompetenciją ir procesinius teismų veiklos klausimus;  

3.3. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu; 

3.4.  gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

3.5.  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

3.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir 

apskaitos taisykles, gebėti jas taikyti; 

3.7.  laikytis dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimų, gebėti bendrauti su 

interesantais. 

 
III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 
 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

4.1. registruoja administracinių nusižengimų bylas; 

4.2. registruoja skundus administracinių nusižengimų, civilinėse bylose, nustatytais terminais 

informuoja kitus bylos dalyvius apie gautus skundus, laiku ir tinkamai paruošia ir įstatymo nustatytais 

terminais išsiunčia bylas aukštesnės instancijos teismui, apie tai informuojant bylos dalyvius; 

4.3. laiku paruošia ir nukreipia vykdymui nutarimus administracinių nusižengimų bylose, 

įstatymu nustatytu terminu perduoda vykdymui; 

4.4. laiku paruošia ir nukreipia vykdymui elektroninius teismo įsakymus civilinėse bylose; 

4.5. paruošia ir išduoda vykdomuosius raštus civilinėse bylose; 

4.6. laiku ir tinkamai atsako į gautus užklausimus, reikalavimus, susijusius su teisme 

nagrinėjamomis administracinių nusižengimų bylomis; 



 

 

4.7. registruoja raštinėje gautus dokumentus ir dokumentus, gautus per Viešųjų elektroninių 

paslaugų portalą (toliau – EPP); 

4.8. sutvarko siunčiamą korespondenciją, užregistruoja, patikrina ar teisingai įforminta, užpildo 

registrus, vokuoja ir išsiunčia, veda siunčiamos korespondencijos apskaitą; 

4.9. organizuoja besikreipiančių į teismo rūmus asmenų priėmimą ir aptarnavimą, priima ir 

teikia aktualią informaciją telefonu; 

4.10. dirba su teismų informacine sistema LITEKO pagal priskirtą rolę ir pavedimo apimtį; 

4.11. vykdo kitus teismo kanclerio, Teismo raštinės skyriaus vedėjo ir Raštinės biuro vedėjo 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai 

tikslai. 
 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Raštinės biuro vedėjui. 

__________________ 

 

 

Susipažinau 
 

________________  

(Parašas)  

 

________________  

(Vardas ir pavardė)  

 

________________  

(Data) 


