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KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pagrindinė šias pareigas einančio valstybės tarnautojo darbo vieta – Klaipėdos miesto
rūmai, S. Daukanto g. 8, Klaipėda.
II. PASKIRTIS
3. Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko patarėjo pareigybė reikalinga teikti teismo
pirmininkui metodinę ir praktinę pagalbą teisiniais bei darbo organizavimo klausimais, patarti ir
teikti išvadas teismo pirmininkui klausimais, susijusiais su teisės aktų analize, taikymu bei
sisteminimu, vykdyti kitus teismo pirmininko pavedimus, susijusius su jo tiesioginėmis
funkcijomis.
III. VEIKLOS SRITIS
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –
teisės ir dokumentų valdymo.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų srities teisės
krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro
kvalifikacinis laipsnis);
5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo stažą;
5.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, būti
susipažinęs su tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktais, nacionalinių ir tarptautinių teismų
jurisprudencija;
5.4. gebėti rengti teismo dokumentų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti
informaciją ir rengti išvadas;
5.5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų projektų
taisykles ir procesinių dokumentų rengimo taisykles;
5.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
5.8. mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B2 (anglų arba vokiečių, arba
prancūzų) kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir
apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
6. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
6. 1. rinkti teismo pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę
bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas, pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
6.2. analizuoti teisminių bylų medžiagą, įvertinti, apibendrinti bei teikti motyvuotas
išvadas dėl bylose esančių teisės normų aiškinimo ir taikymo;

6.3. rengti procesinių dokumentų ir teismo veiklos dokumentų, raštų projektus;
6.4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine
sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
6.5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti teisme gautus asmenų skundus, pareiškimus ar
prašymus ir juos išnagrinėjus teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti atsakymų
projektus;
6.6. teismo pirmininko pavedimu rengti medžiagą teismo administracinės veiklos
organizavimo ir kontrolės vykdymui, tvarkyti patikrinimų dokumentus;
6.7. dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;
6.8. teismo pirmininko pavedimu sisteminti Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos
Sąjungos teisės aktus, nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką, kitą informaciją;
6.9. teikti pasiūlymus dėl teismo veiklos ir teisiniais klausimais;
6.10. vizuoti pateiktas sutartis, įsakymus, teismo raštus ir kitus teismo veiklos dokumentus;
6.11. koordinuoti ir kontroliuoti kokybės vadybos sistemos įgyvendinimą teisme;
6.12. užtikrinti teismo veiklos dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
6.13. pavaduoti teismo pirmininko padėjėją ryšiams su žiniasklaida ir visuomene jo
atostogų, nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais;
6.14. vykdyti kitus teismo pirmininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su
teismo veikla, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.
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