
 

 

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO  

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Regionų apygardos administracinio teismo Raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas 

(lituanistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

 

II. PASKIRTIS 

 

2. Teismo Raštinės skyriaus vyriausiojo specialisto (lituanisto) pareigybė reikalinga 

redaguoti teismo rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje 

LITEKO bei teismo interneto svetainėje, teismo darbuotojams teikti metodinę ir praktinę pagalbą 

lietuvių kalbos klausimais, spręsti kitus klausimus, susijusius su dokumentų tvarkymu teismo 

Raštinės skyriuje. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Regionų apygardos 

administracinio teismo Kauno rūmai, adresas – A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – 

dokumentų valdymo ir Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo teismuose. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

4.1. turėti socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba 

jam prilygintą išsilavinimą; 

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, 

valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reguliavimą, 

procesinius teismų veiklos klausimus;  

4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, 

apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą; 

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. vadovaudamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir 

rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra, redaguoja teisme rengiamus dokumentus, 

duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje LITEKO, informaciją, teikiamą žiniasklaidai, 

visuomenei; 

5.2. užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami pagal teisės aktų reikalavimus, 

įskaitant Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų reikalavimus; 

5.3. bendradarbiauja rengiant teisės aktų projektus, kitus tvarkomuosius dokumentus; 

5.4. konsultuoja teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais, teikia 

metodinę ir praktinę pagalbą, pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus; 



5.5. teisėjų pageidavimu teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę; 

5.6. padeda administruoti teismo dokumentų valdymą, kad būtų įgyvendinta viešojo 

administravimo teisme veikla; 

5.7. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine 

sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką; 

5.8. esant poreikiui skaitmenina ir kopijuoja dokumentus, jų skaitmenines kopijas prideda 

prie elektroninės bylos kortelės ir pasirašo elektroniniu parašu pagal nustatytą tvarką; 

5.9. pagal savo kompetenciją teikia informaciją interesantams/proceso dalyviams, 

laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;  

5.10. pagal kompetenciją rengia atsakymus raštu į gautus paklausimus, skundus ir 

prašymus, rengia teismo vidaus teisės aktų projektus, kitus teismo veiklos dokumentus; 

5.11. pagal kompetenciją rengia vidaus dokumentų projektus, ataskaitas; 

5.12. pagal kompetenciją dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytų 

nuolatinių ir laikinųjų komisijų bei darbo grupių darbe; 

5.13. teikia pasiūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo teisme, Dokumentų rengimo 

taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo, teismo Raštinės skyriaus darbo organizavimo, efektyvaus 

teisės aktų valdymo; 

5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko ir teismo Raštinės skyriaus 

vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo Raštinės 

skyriaus vedėjui. 

_________________ 

 

 

Susipažinau 

___________________________________ 
(parašas) 

___________________________________ 
(vardas ir pavardė) 

___________________________________ 
(data) 


