ALYTAUS APYLINKĖS TEISMO ALYTAUS RŪMŲ TEISĖJO PADĖJĖJA
EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS
UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI (nustatomos ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5
užduotys.)
1 užduotis: Nuolat ir nepertraukiamai tobulinti kvalifikaciją žemiau nurodytomis kvalifikacijos
tobulinimo formomis bei sekančių metų tarnybinės veiklos vertinimui pateikti informaciją apie šios
užduoties įgyvendinimą vertinimo anketoje.
Nustatytinos kvalifikacijos tobulinimo formos:
1. užsiimant savišvieta (teisinės literatūros skaitymas ir analizė, teismų praktikos analizė ir kt.); 2.
mokantis veikloje (įstaigoje pareigas einančių asmenų mokymas ir pavadavimas, darbas), taip įgyjant
naujas ar lavinant turimas kompetencijos, žinias ir gebėjimus);
3. mokantis iš kitų asmenų (naujų kompetencijų, žinių ir gebėjimų įgijimas ar turimų kompetencijų,
žinių ir gebėjimų lavinimas kvalifikacijos kėlimo renginių metu).
Vertinimo rodiklis: Valstybės tarnautojo kvalifikacija tobulinama užduotyje nurodytomis
kvalifikacijos tobulinimo formomis bei 2022 metų tarnybinės veiklos vertinimo metu pateikta
informacija apie užduoties įgyvendinimą vertinimo anketoje iki 2022 m. sausio 15 d.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-01-15
2 užduotis: Teikti metodinę pagalbą naujai paskirtiems teisėjo padėjėjams, supažindinti į pareigas
paskirtą darbuotoją su jam nustatytų funkcijų specifika, padėti jam atlikti šias funkcijas, konsultuoti
procesinių dokumentų projektų rengimo ir tvarkymo klausimais, Teismų informacinės sistemos
LITEKO vaidmens „teisėjo padėjėjas“ pareigų, nurodytų Darbo su Lietuvos teismų informacine
sistema LITEKO Alytaus apylinkės teisme funkcinio paskirstymo tvarkos apraše, vykdymo
klausimais.
Vertinimo rodiklis: Suteikta metodinė pagalba naujai paskirtiems teisėjo padėjėjams, supažindintas į
pareigas paskirtas darbuotojas su jam nustatytų funkcijų specifika, padedant jam atlikti šias funkcijas
iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: Du kartus per metus ( birželio 30 d. ir gruodžio 31 d. duomenimis) parengti ataskaitas
apie baudžiamųjų ir civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei 1 metus, nagrinėjimo
trukmės priežastis.
Vertinimo rodiklis: Ataskaitos birželio 30 d. ir gruodžio 31 d. duomenimis apie baudžiamųjų ir
civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei 1 metus, nagrinėjimo trukmės priežastis
parengtos ir pateiktos atitinkamą patikrinimą atliekančiam asmeniui ar komisijai
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

