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SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį teisės bakalauro ir 

teisės magistro (dvipakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) ar teisininko profesinį 

kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą); 

 gerai išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos teisės normų aktus, 

reglamentuojančius teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, civilinius, 

darbo, baudžiamuosius materialinius ir procesinius teisinius santykius, viešąjį 

administravimą, būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos teisės normų aktais, 

nuolat sekti teismų praktiką bei teisės doktriną; 

 būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Europos žmogaus teisių 

ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, būti susipažinusiam su Europos 

Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, sekti šio teismo praktiką; 

 gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti 

apibendrinimus ir išvadas; 

 savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; 

 mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų 

rengimo ir įforminimo taisykles, teisės normų aktų projektų rengimo taisykles, procesinių 

dokumentų rengimo metodiką; 

 mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, biuro technika, dirbti kompiuteriu 

„Microsoft Office“ arba lygiaverčių programų paketais; 

 turėti gerus dalykinio bendravimo įgūdžius. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 renka Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams reikalingus įstatymus ir kitus norminius 

teisės aktus, informaciją apie aukštesniųjų teismų formuojamą praktiką atitinkamais 

teisės aiškinimo ir taikymo klausimais, kitokio pobūdžio teisinę bei kitą informaciją, ją 

analizuoja, sistemina ir teikia išvadas; 

 vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine 

sistema LITEKO, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką; 

 teismo pirmininko, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų 

skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, 

rengia reikiamų raštų projektus; 

 rengia kitus teismo veiklos dokumentus ir procesinių dokumentų projektus; 

 teikia pasiūlymus teismo organizacinės veiklos ir kitais klausimais; 

 teikia teisines išvadas dėl teismo pirmininko įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų 

bei Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko potvarkių projektų; 

 pagal kompetenciją konsultuoja asmenis teisiniais klausimais telefonu; 

 pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje; 

 nuolat analizuoja Kauno apygardos teismo praktiką pirmąja instancija nagrinėjamose 

baudžiamosiose bylose, taip pat teismo praktiką apeliacine tvarka peržiūrint 

neįsiteisėjusius apylinkių teismų procesinius sprendimus, priimtus baudžiamosiose, 



2 

 

administracinių nusižengimų bylose, rengia jos apžvalgas, teismo darbo statistikos 

nagrinėjant baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas analizes, nustato 

nevienodos teismų praktikos atvejus, teikia teismo pirmininkui, Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininkui ar Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjui pasiūlymus dėl 

teisminės praktikos vienodinimo; 

 reikiamais atvejais teikia konsultacijas bei metodinę pagalbą, išvadas teismų 

praktikos klausimais; 

 užtikrina sklandų į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimą, atitinkantį Klientų 

aptarnavimo standartą; 

 vykdo kitus teismo pirmininko, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko ir 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, 

kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. 

 


