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        PATVIRTINTA 

       Kauno apylinkės teismo pirmininko 

   2013 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1.2-51-V 

 

 

RAŠTINĖS SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno apylinkės teismo (toliau – Teismas) raštinės nuostatai reglamentuoja Kauno 

apylinkės teismo raštinės (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas, teises bei darbo organizavimo 

tvarką. 

2. Teismo Raštinės struktūrą sudaro šie padaliniai: sekretoriatas, ekspedicija, civilinių 

bylų raštinė, baudžiamųjų bylų raštinė, administracinių teisės pažeidimų raštinė. 

3. Skyriaus nuostatus ir pareigybių aprašymus tvirtina ir keičia Teismo pirmininkas. 

4. Skyrius yra tiesiogiai pavaldus Teismo pirmininkui.  

5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teisingumo ministro 

įsakymais, Teisėjų tarybos nutarimais, Teismo pirmininko įsakymais bei patvarkymais, kitais 

teisės aktais, teismo nuostatais ir šiais nuostatais. 

6. Skyriaus vedėjo, vyriausiųjų specialistų ir teismo posėdžių sekretorių – karjeros ir 

pakaitinių valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, o darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse. 

7. Skyriaus tarnautojų ir  darbuotojų pareigos nustatytos Teismo pirmininko įsakymais 

patvirtintais pareigybių aprašymais bei tvarkomis. 

8. Skyrius turi savo specialiosios paskirties antspaudus ir spaudus. 

9. Skyrius pagal savo kompetenciją turi veikimo, iniciatyvos ir operatyvių sprendimų 

priėmimo laisvę. 

 

II. RAŠTINĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

10. Raštinės skyriaus tikslas –  užtikrinti tinkamą dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, 

skirstymą, valdymą ir saugojimą. 

11. Skyriaus uždaviniai yra: 

11.1.organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą; 

11.2.organizuoti dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą teisme pagal norminių teisės 

aktų reikalavimus; 

11.3.kontroliuoti, kad dokumentai teisme būtų rengiami, tvarkomi ir saugomi, laikantis 

teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

11.4.užtikrinti savalaikį ir efektyvų gaunamos ir siunčiamos korespondencijos, teisminio 

proceso bylų registravimą, saugojimą, skirstymą bei tvarkymą; 

11.5.užtikrinti tinkamą dokumentų ir teisminio proceso bylų sutvarkymą ir jų parengimą 

saugoti archyve; 

11.6.organizuoti asmenų priėmimą, jų aptarnavimą teisme pagal kompetenciją. 

12. Raštinė, vykdydama jai nustatytus uždavinius,  atlieka šias funkcijas: 

12.1. paskirsto darbą Raštinės darbuotojams, kontroliuoja, kad jis būtų tinkamai atliktas; 

12.2. kontroliuoja Teismo dokumentuose, taip pat iš kitų įstaigų ir institucijų gautuose 

dokumentuose nustatytų užduočių ir pavedimų vykdymo eigą; 

12.3. kontroliuoja pareiškimų, skundų bei kitų raštų, reikalaujančių raštiško atsakymo, 

savalaikį įvykdymą; 



2 

 

12.4. rengia vidaus teisės aktų, Teismo rengiamų ir siunčiamų dokumentų projektus, 

pranešimus, ataskaitas bei kitus dokumentus savo kompetencijos ribose; 

12.5. registruoja ir apskaito Teismo sudarytus bei Teisme gautus dokumentus; 

12.6. rengia Teismo dokumentacijos planą ir kontroliuoja jo vykdymą; 

12.7. pagal patvirtintą Teismo dokumentacijos planą kaupia, sistemina ir saugo 

dokumentus, susijusius su Skyriaus funkcijų vykdymu, bei išnagrinėtas bylas – iki jų perdavimo 

Teismo archyvui; 

12.8. kasmet rengia Skyriaus dokumentus ir išnagrinėtas bylas perduoti saugoti Teismo 

archyvui; 

12.9. užtikrina Raštinės antspaudų ir spaudų saugojimą ir naudojimą pagal paskirtį; 

12.10. konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais; 

12.11. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Skyriais ir kitomis 

institucijomis Skyriaus veiklos klausimais; 

12.12. atlieka kitas Skyriui įstatymų bei teisės aktų priskirtas funkcijas; 

12.13. vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojų pavedimus.  

 

III. RAŠTINĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS 

 

13. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir vykdydamas pavestas 

funkcijas, turi teisę: 

13.1.gauti iš kitų Skyrių dokumentus ir  informaciją, reikalingą Skyriaus darbui;  

13.2.duoti nurodymus darbuotojams pagal Skyriaus kompetenciją; 

13.3.teikti Teismo pirmininkui pasiūlymus dėl dokumentų rengimo, tvarkymo ir 

apskaitos teisme tobulinimo, dėl Skyriaus darbo gerinimo; 

13.4.inicijuoti reikiamus (pagal poreikį ir būtinybę) mokymus bei seminarus;  

13.5. gauti kanceliarines ir kitas priemones, būtinas kokybiškam Skyriaus darbui 

užtikrinti; 

13.6.naudotis kitų įstatymų ir teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

 

  

IV. RAŠTINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ 

 

14. Raštinės skyriui vadovauja Raštinės vedėjas, kurį į pareigas priima ir atleidžia iš jų 

Teismo pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka. Raštinės vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Teismo 

pirmininkui. 

15. Skyriaus vedėjo atostogų, ligos, komandiruočių metu ir kitais atvejais, kai jo laikinai 

nėra, jo funkcijas atlieka kitas teismo pirmininko įgaliotas vyriausiasis specialistas (raštinės 

darbuotojas). 

16. Skyriaus vedėjas atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, o 

kiekvienas darbuotojas – už tinkamą savo pareigų atlikimą. 

17. Skyriaus darbuotojų kompetenciją, funkcijas, atskaitomybę ir atsakomybę nustato 

įstatymai, šie nuostatai, pareigybių aprašymai bei kiti teisės aktai. 

18. Skyriaus darbą kuruoja Teismo pirmininko pavaduotojai, kurie tiesiogiai apie Raštinės 

veiklą atsiskaito Teismo pirmininkui.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Skyrius steigiamas, pertvarkomas ir likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

20. Atleidžiamas iš pareigų Skyriaus vedėjas perduoda dokumentus ir turtą naujam 

vedėjui ar kitam Teismo pirmininko įgaliotam asmeniui. Dokumentams ir turtui perduoti Teismo 

pirmininko įsakymu gali būti sudaroma komisija. 

21. Dokumentams ir turtui perduoti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Dokumentų 
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ir turto perdavimo ir priėmimo akte bei jo prieduose pateikiami svarbiausi duomenys, 

apibūdinantys Skyriaus organizacinę ir veiklos būklę, įsipareigojimus, prie akto pridedami 

Skyriuje esančių dokumentų, žurnalų, bylų ir Skyriui (jo darbuotojams) priskirto turto aprašai. 

Dokumentų ir turto perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo juos perduodantys ir priimantys 

asmenys. Aktą tvirtina Teismo pirmininkas.  

22. Dokumentų  ir turto perdavimo  ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais. 

 

 

____________________ 


