
PATVIRTINTA 

Regionų apygardos administracinio  

teismo kanclerio 

2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. P-345 

 
 

REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO  

RAŠTINĖS SKYRIAUS RAŠTINĖS DARBUOTOJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Regionų apygardos administracinio teismo Raštinės skyriaus raštinės darbuotojas 

(darbui su siunčiama korespondencija) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė 

priskiriama specialistų pareigybės grupei. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta 

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

Kaunas. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

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

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

3.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir 

saugojimo reguliavimą, procesinius teismų veiklos klausimus; 

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

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

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:  

4.1. rengia, tvarko ir saugo teismo dokumentus bei popierines ir elektronines bylas pagal 

teisės aktų reikalavimus; 

4.2. užtikrina teismo dokumentacijos plano laikymąsi ir jo taikymą formuojant bylas bei 

organizuojant teismo dokumentų perdavimą saugoti; 

4.3. priima teismo darbuotojų pateiktą išsiųsti korespondenciją, užtikrina jos saugumą, 

tikrina, ar pateikti siųsti dokumentai atitinka Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, tvirtina 

siunčiamų teismo parengtų dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą pagal nustatytą tvarką; 

4.4. rūšiuoja pateiktą išsiųsti korespondenciją pagal siuntimo pobūdį (paprasta, registruota, 

teismo šaukimai, išnešama kurjerio ir kt.) ir užregistruoja atitinkamai teismo siunčiamų dokumentų 

apskaitos žurnaluose, sąrašuose ir registruose bei pagal AB Lietuvos pašto reikalavimus; 

4.5. kaupia ir tvarko siunčiamų neprocesinių dokumentų originalus ir kopijas raštinėje 

esančiuose segtuvuose pagal temas (atsakomuosius dokumentus sega kartu su inicijuojančiais 

dokumentais); 

4.6. parengia siunčiamą korespondenciją išsiuntimui: vokus sveria ir ženklina, pateikia pašto 

kurjeriui (su parengtais sąrašais) ne vėliau kaip kitą darbo dieną, o prireikus organizuoja jos 

pristatymą į paštą arba už korespondencijos pristatymą atsakingam teismo darbuotojui (su įteikiamų 

dokumentų apskaitos žurnalu) bei kontroliuoja, ar šis darbuotojas laiku įteikia korespondenciją; 



4.7. ruošia ir registruoja bylas, išsiunčiamas į aukštesnės instancijos, kitus teismus bei 

įstaigas per įstatyme nustatytą terminą, patikrina bylų duomenis (ar yra visi parašai, apyrašas, 

priedai, ar įvykdytos visos nutartys, patvarkymai ir kita), trūkstant duomenų apie tai informuoja 

atsakingus asmenis, tikrina, ar bylos išsiunčiamos laikantis nustatytų terminų, prireikus išsiunčia 

bylos šalims apeliacinių ir atskirųjų skundų kopijas; 

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

sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką: 

4.8.1. tikrina siunčiamų bylų elektronines korteles (ar yra pažymėti visi procesiniai įvykiai, 

ar pažymėtas teisingas bylos išnagrinėjimo rezultatas, ar pridėti procesiniai sprendimai, pažymos ir 

garso įrašai, ar elektroniniai dokumentai pasirašyti elektroniniu parašu, ar pažymėta bylos ir 

procesinio sprendimo kategorija, ar įvesti visi apeliacinio/atskirojo skundo duomenys ir kt.), 

trūkstant duomenų apie tai informuoja atsakingus asmenis; 

4.8.2. nuima skelbtinų bei nenuasmenintų procesinių sprendimų įsiteisėjimo žymėjimą, 

jeigu į apeliacinę instanciją siunčiama byla su apskųstu procesiniu sprendimu, kuris buvo 

pažymėtas kaip įsiteisėjęs; 

4.8.3. prireikus redaguoja įvestus duomenis, atspausdina elektronines dokumentų korteles, 

dokumentų sąrašus; 

4.8.4. skaitmenina savo parengtus ir per elektroninių paslaugų portalą išsiųstus dokumentus, 

skaitmenines kopijas prideda prie elektroninės bylos kortelės ir pasirašo elektroniniu parašu pagal 

nustatytą tvarką; 

4.8.5. žymi visus savo atliktus veiksmus (dokumentų ir bylų išsiuntimo datą, adresatą ir kt.); 

4.9. prireikus išsiunčia darbuotojų pateiktus dokumentus faksu, daro dokumentų kopijas;  

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

laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

4.11. pavaduoja teismo Raštinės skyriaus darbuotojus jiems atostogaujant ar nesant darbe 

dėl kitų priežasčių; 

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

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

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus teismo Raštinės skyriaus 

vedėjui. 

_________________ 

 

 

Susipažinau 

___________________________ 
(parašas) 

___________________________ 
(vardas ir pavardė) 

___________________________ 
 (data) 


