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REGIONU APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

N,{STTNNS SKYRIUS

SPECIALISTO (LITUANISTO) (DARBO VIETA. KAUNO RUMAI)
PAREIGYBES APRASYUA.S

I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybes lygmuo - XI pareigybes lygmuo.

2. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas tiesiogiai pavaldus teismo ra5tines vedejui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindine veiklos sritis:

3. 1. dokumentq valdymas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. kita specialioji sritis - teismq sistemos veikla.

III SKYRIUS
PAREIGYBES SPECIALIZACIJA

5. Pagrindines veiklos srities specializacija:

5.1. teismo procesiniq ir kitq dokumentq valdymas.

6. Papildomos (-q) veiklos srities (-dirl) specializacija:

6.1. Lietuvos Respublikos valstybines kalbos istatymo igyvendinimas teisme.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Vadovaudamasis Valstybines lietuviq kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis,
aprobuota lingvistine literahlra, redaguoja teisme rengiamus dokumentus, duomenis,
skelbtinus LITEKO, informacij 4, teikiam4 Ziniasklaidai, visuomenei.

8. UZtikrina, kad teismo dokumentai bfitq rengiami pagal teises aktq reikalavimus, iskaitant
Rekomenduojamq teismq procesiniq sprendimq kokybes standartq reikalavimus, pagal
atskir4 pavedim4 teikia ataskaitas/paLymas, kaip teismo darbuotojai laikosi Siq teises aktq
reikalavimq.

9. Konsultuoja teismo darbuotojus valstybines kalbos vartojimo klausimais, teikia metoding
ir prakting pagalbq, pagal kompetencij4 rengia metodinius patarimus.

10. Padeda administruoti teismo dokumentq valdym4, kad butq igyvendinta vie5ojo
administravimo teisme veikla.

1 1. Pagal kompetencij4 rengia atsakymus ra5tu i gautus paklausimus, skundus ir praSymus,
padeda rengti ir rengia teismo vidaus teises aktq projektus, kitus teismo veiklos dokumentus.



12. Pagal kompetencij4 teikia informacij4 interesantams/proceso dalyviams, laikydamasis
asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq.

13. Pavaduoja valstybes tarnautojq teismo RaStines skyriaus vyriausiEji specialist4 ir kitus
Ra5tines skyriaus darbuotojus jiems atostogaujant ar nesant darbe del kitq prieZasdiq.

14. Vykdo Siai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismq informacine
sistema (LITEKO).

15. Pagal kompetencij4 dalyvauja teismo pirmininko ar teismo kanclerio sudarytq nuolatiniq
ir laikinqjq komisijq bei darbo grupiq darbe.

16. Vykdo Regionq apygardos administracinio teismo RaStines skyriaus ir Ra5tines skyriaus
ra5tines biurq valstybes tamautojq funkcinio paskirstymo tvarkos apra5e ir kituose teises
aktuo se Siai pareigybei pri skirtas funkcij as.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pob[dZio su istaigbs veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. I5silavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. i5silavinimas - aukStasis koleginis iSsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiaverte aukStojo mokslo kvalifikacija;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

19. Bendrosios kompetencijos ir jq pakankami lygiai:

19.1. komunikacija- 1;

19.2. anahze ir pagrindimas - 1;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 1;

19.4. organizuotumas - 1;

19.5. vertes visuomenei ktrimas - 1.

20. Profesines kompetencijos ir jq pakankami lygiai:

20.1. dokumentq valdymas - 1.
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