
 

KAUNO APYGARDOS TEISMO 

PIRMININKO PADĖJĖJO (RYŠIAMS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE) 
 

 

     

   

FUNKCIJOS 

 

 1. Renka ir apibendrina visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą 

informaciją, susijusią su teismų veikla, ją analizuoja ir teikia ją teismo pirmininkui, teisėjams, 

kitiems teismo darbuotojams. 

2. Stebi teismo veiklą, gaunamas bylas ir įvykius, rengia ir, suderinęs su teismo 

pirmininku ir (ar) bylą nagrinėjančiu teisėju, teikia apie tai oficialią informaciją visuomenės 

informavimo priemonių atstovams. 

3.  Rengia su viešaisiais ryšiais susijusius teismo dokumentus, planus ir juos 

įgyvendina. 

4. Konsultuoja teismo pirmininką, teisėjus bendravimo su viešosios informacijos 

rengėjais, dalyvavimo spaudos konferencijose klausimais, pataria rengiant straipsnius, kalbas, 

pranešimus . 

5. Organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su 

viešaisiais ryšiais susijusius renginius ir dalyvauja juose. 

6. Prižiūri teismo interneto svetainę, užtikrina informacijos aktualumą . 

7. Kuruoja teismo pirmininko oficialius susitikimus. 

8. Inicijuoja į teismą besikreipiančių asmenų nuomonės tyrimus, apklausas. 

9. Įgyvendina viešųjų ryšių priemones, visuomenės pasitikėjimo teismu ir teismo, 

teismų sistemos įvaizdžio formavimo priemones. 

10. Organizuoja ir vykdo teismo vidinę komunikaciją. 
 

 11. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra atsakingas asmuo už duomenų 

įvedimą, keitimą, atnaujinimą Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnale bei Asmens duomenų 

saugumo pažeidimų žurnale. 

12. Koordinuoja Kokybės vadybos sistemos (toliau - KVS) įgyvendinimą ir 

palaikymą, skleidžia teisme informaciją apie veikiančią KVS, kokybės politiką ir kokybės 

tikslus, perteikia rezultatyvios kokybės vadybos ir atitikties KVS reikalavimams svarbą, viešina 

teismo kokybės politiką  suinteresuotosioms šalims. 

13. Teikia teismo pirmininkui pasiūlymus dėl KVS veiksmingumo ir gerinimo 

galimybių, susijusių su į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimu. 

14. Rengia dokumentų, susijusių su KVS palaikymu ir funkcionavimu, projektus. 

15. Teikia pasiūlymus vadovybei dėl klientų aptarnavimo kokybės gerinimo. 

16. Tvarko KVS diegimo, palaikymo, vertinimo dokumentus ir klientų 

aptarnavimo standarto dokumentų registrą. 
 

 17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. 
 

     

    

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 



18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro 

kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) 

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

18.2. studijų kryptis – komunikacija (arba); 

18.3. studijų kryptis – teisė (arba); 

18.4. studijų kryptis – žurnalistika (arba); 

18.5. studijų kryptis – informacijos paslaugos (arba); 

arba: 
 

18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro 

kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) 

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

18.7. darbo patirtis – viešųjų ryšių patirtis; 

18.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.  
   

     

 


