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TEISMO RAŠTINĖS SKYRIAUS AKMENĖS RŪMŲ RAŠTINĖS BIURO 

 TEISMO  SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

1. Teismo sekretorius yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskiriama specialistų 

pareigybės grupei.  

2. Pareigybės lygis – B. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą procesinių bylų ir dokumentų tvarkymą prieš ir po teismo 

posėdžių, duomenų apie bylas registravimą teismų informacinėje sistemoje LITEKO, kitų darbų,  

susijusių su teismo sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu. 

4. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai, 

Vytauto g. 1B, Naujoji Akmenė. 

5. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų raštinės biuro 

vedėjui. 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, 

įgytą iki 1995 metų; 

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų sistemą ir veiklą, asmens 

duomenų apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu, Elektroninių dokumentų 

valdymo taisyklėmis ir kitais teisės aktais; 

6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti 

informaciją bei rengti išvadas, pasiūlymus; 

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, Outlook, Internet Explorer, 

mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis; 

6.6. būti pareigingu, atsakingu, darbščiu, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

6.7. būti susipažinusiam su bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklėmis ir jų laikytis, gebėti mandagiai, 

kultūringai ir dalykiškai bendrauti. 



 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

7. Darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos: 

7.1. išrašyti ir išsiųsti teismo šaukimus, pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, 

atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, išsiųsti gautus procesinius 

dokumentus, paruošti užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, kad būtų perduota tiksli 

ir savalaikė informacija, esant poreikiui informuoti proceso dalyvius tiesiogiai, telefonu, kitomis 

elektroninėmis ryšio priemonėmis, atlikti kitus teisėjo pavedimus susijusius su posėdžių organizavimu, 

bylų tvarkymu iki jų išnagrinėjimo ir atidavimo į teismo raštinę; 

7.2. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais išsiųsti civilinėse bylose dalyvaujantiems asmenims ieškinių, 

pareiškimų, skundų, prieštaravimų, atsiliepimų patvirtintas kopijas, bylos nagrinėjimo metu priimtų teisėjo 

nutarčių patvirtintas kopijas, procesinių sprendimų, kuriais užbaigiama byla, patvirtintas kopijas;  

7.3. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais baudžiamosiose bylose išsiųsti ar įteikti nuteistiesiems, 

posėdyje nedalyvavusiems asmenims nuosprendžių ir baudžiamųjų teismo įsakymų patvirtintus nuorašus; 

7.4. neišnagrinėtose bylose, gavus prašymą ir teisėjui uždėjus rezoliuciją jį tenkinti, daryti bylos dokumentų 

kopijas; 

7.5. savalaikiai tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti 

bylą nagrinėjantį teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus; 

7.6. informuoti atitinkamas įstaigas apie nagrinėjamose baudžiamosiose bylose, ikiteisminio tyrimo 

medžiagose priimtus procesinius sprendimus dėl kardomųjų priemonių pakeitimo, pratęsimo ar 

panaikinimo, išsiųsti pranešimus Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų žinybiniam registrui;  

7.7. elektroniniu būdu teikti Turto arešto aktų registrui procesinius sprendimus dėl laikinųjų apsaugos 

priemonių taikymo, pakeitimo, panaikinimo;  

7.8. įteikti patvirtintų teismo sprendimų kopijas tuojau po jų paskelbimo arba juos išsiųsti: baudžiamosiose 

bylose – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nuosprendžio paskelbimo dienos; civilinėse bylose – ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo paskelbimo dienos; administracinių teisės pažeidimų bylose 

– ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo paskelbimo dienos; nutartys, priimtos dėl laikinųjų 

apsaugos priemonių, išsiųsti vykdymui  skubos tvarka. 

7.9. įsiūti į bylą gautus dokumentus, raštus apie procesinių dokumentų išsiuntimą, kitus procesinius 

dokumentus, sunumeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą, užtikrinti, kad byla būtų 

suformuota pagal dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, surašyti pašto išlaidų pažymas; 

7.10. nustatyta tvarka ir terminais perduoti į teismo raštinę išnagrinėtas bylas; 

7.11. skaitmenizuoti gautus popierinius procesinius dokumentus, patvirtinti juos elektroniniu parašu ir 

išsiųsti proceso šalims prisijungusioms prie Elektroninių paslaugų portalo; 

7.12. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, vadovaujantis 

patvirtinta tvarka; 



7.13. tvarkyti teisme esančius asmens duomenis vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo teisiniu 

reguliavimu; 

7.14. teisėjui priėmus sprendimą dėl išlaikymo priteisimo, vykdomą skubos tvarka, parengti vykdomąjį 

raštą, jį pasirašius, išsiųsti išieškotojui; 

7.15. esant būtinybei vykdyti kitus teismo pirmininko, teisėjo, teismo kanclerio, raštinės biuro vedėjo su 

teismo veikla susijusius pavedimus bei kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų užtikrintas 

nenutrūkstamas darbo procesas ir (ar) būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. 


