
 

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PIRMININKO PATARĖJO 

FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS  PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, teisės krypties 

(teisės bakalauro ir teisės magistro (dvipakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) ar 

teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį)) išsilavinimą; 

 turėti 1 m. praktinio teisinio darbo patirtį; 

 gerai išmanyti Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktus, reglamentuojančius 

viešąjį administravimą, teismų savivaldos sistemos veiklą, būti susipažinęs su teismų 

praktika, sekti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisės doktrinų raidą; 

 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo 

pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija; 

 gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją ir rengti išvadas; 

 savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą bei padėti Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkui organizuoti skyriaus veiklą, nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją; 

 sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų 

projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką;  

 mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

 mokėti bent vieną užsienio kalbą, kuri yra oficiali Europos Sąjungos kalba, pažengusio 

vartotojo lygmens B1 lygiu. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
 

 

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos: 

 rinkti Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės 

aktus, teisinę bei kitą informaciją, ją analizuoti, apibendrinti ir teikti išvadas;  

 analizuoti gautus įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, teikti pasiūlymus ir pastabas dėl jų, 

apibendrinti teisėjų pateiktus pasiūlymus ir pastabas; 

 analizuoti teisminę baudžiamųjų bylų ir administracinių teisės pažeidimų bylų praktiką, ją 

apibendrinti; 

 padėti rengti bylas nagrinėti teismo posėdyje, rengti procesinių dokumentų projektus, 

vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine 

sistema (toliau – LITEKO) pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką; 

 teikti išvadas dėl teisinių problemų bylose sprendimo ir jų pagrindu ruošti atitinkamus raštus 

bei dokumentus; 

 nagrinėti Baudžiamųjų bylų skyriuje gautus asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir 

juos išnagrinėjus pateikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamus raštus 

ir atsakymų projektus; 

 rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus; 

 rinkti ir sisteminti medžiagą teismo administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės 

vykdymui; 

 patikėtą ar tarnybos metu sužinotą įslaptintą informaciją saugoti visą tokios informacijos 

įslaptinimo terminą 
 pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje; 



 vykdyti kitus nenuolatinio pobūdžio teismo pirmininko su teismo veikla susijusius 

pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.  


