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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Regionų apygardos administracinio teismo Raštinės skyriaus raštinės darbuotojas 

(darbui su interesantais) 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. užtikrina tinkamą interesantų/asmenų priėmimą ir aptarnavimą, proceso dalyvių, 

pateikusių asmens tapatybę liudijantį dokumentą, supažindinimą su nagrinėjamomis ir 

išnagrinėtomis bylomis bei teismo posėdžių garso įrašais, pasirašytinai pažymi apie tai apskaitos 

žurnaluose pagal nustatytą tvarką; 

4.4. užtikrina nedalyvavusių bylose asmenų supažindinimą su išnagrinėtomis bylomis ir 

teismo posėdžių garso įrašais, pagal nustatytą tvarką gavus teismo pirmininko (teisėjo) leidimą, 

pasirašytinai pažymi apie tai apskaitos žurnale; 

4.5. stebi, kad susipažįstantys su bylomis asmenys neišsineštų bylų iš teismo raštinės ir 

negadintų bylų medžiagos; 

4.6. registruoja ir tvarko gautas išnagrinėtas apeliacine tvarka ar iš kitų institucijų grąžintas 

bylas, patikrina bylų duomenis (ar yra visi priedai, ar įvykdytos visos nutartys, patvarkymai ir kita), 

išsiunčia įsiteisėjusių procesinių sprendimų nuorašus teisės aktuose numatytiems fiziniams ir 

juridiniams asmenims (taip pat vykdymui pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

638 str. 2 d.) bei patvirtina šių dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą, grąžina teismui pateiktos 

medžiagos (įrodymų, bylų ir kitų dokumentų) originalus ją pateikusiems asmenims ir institucijoms; 



4.7. vykdo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, išieškojimo į teismo sąskaitą kontrolę 

pagal nustatytą tvarką; 

4.8. užtikrina skundų (prašymų) ir jų priedų bei pateiktų papildomų dokumentų grąžinimą 

pareiškėjams registruotu paštu, įsiteisėjus atsisakytų priimti skundų (prašymų) nutartims; 

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

sistema LITEKO, pagal nustatytą tvarką: 

4.9.1. tikrina gautų išnagrinėtų apeliacine tvarka ar iš kitų institucijų grąžintų bylų 

elektronines korteles, žymi apie bylų grąžinimą, perdavimą teismo Archyvo skyriui; 

4.9.2. žymi skelbtinų nuasmenintų bei nenuasmenintų procesinių sprendimų įsiteisėjimą 

grįžus apeliacine tvarka išnagrinėtoms byloms pagal nustatytą tvarką; 

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

dokumentų sąrašus; 

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

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

nustatytą tvarką; 

4.9.5. žymi visus savo atliktus veiksmus; 

4.10. tvirtina teismo dokumentų kopijų ir nuorašų tikrumą pagal nustatytą tvarką; 

4.11. užtikrina tinkamą bylos medžiagos ar jos dalies kopijavimą, padarytų kopijų ir teismo 

posėdžių garso įrašų kopijų išdavimą pagal nustatytą tvarką; 

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

laikydamasis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 

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

dėl kitų priežasčių; 

4.14. 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) 


