
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties teisės 

srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. 

• Būti susipažinus su įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

• Mokėti dirbti su Microsoft Office programomis.  

• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo 

taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarkas. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

• Siekiant užtikrinti Personalo skyriui keliamų uždavinių įgyvendinimą:  

o rengia teisinio pobūdžio dokumentų projektus, dalyvauja šių dokumentų projektų 

svarstyme; 

o pagal pavedimą dalyvauja civilinių ir administracinių ginčų teisminio nagrinėjimo 

procesuose, kuriuose viena iš šalių – Šiaulių tardymo izoliatorius; 

o pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja įstaigą teismuose, sprendžia kitus su įstaigos 

veikla susijusius teisinius klausimus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose; 

o konsultuoja įstaigos darbuotojus teisiniais klausimais, priskirtinais įstaigos veiklos 

kompetencijai; 

o seka su įstaigos veikla teisinėje srityje susijusios teisinės literatūros bazės pokyčius, 

teikia pasiūlymus įstaigos teisinės bazės vystymui; 

o pagal pavedimą nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir 

rengia atsakymų į juos projektus; 

• Siekiant užtikrinti įstaigos teisės aktų ir sutarčių atitikimą galiojančių įstatymų bei kitų 

norminių teisės aktų nuostatoms tikrina įstaigos vadovybei teikiamus pasirašyti vidaus teisės aktų 

projektus. Teisingai parengtus projektus vizuoja, o esant prieštaravimams teisės aktams, teikia 

pastabas ir pasiūlymus. 

• Pagal pavedimą dėsto paskaitas įstaigos darbuotojams teisiniais klausimais. 

• Tvarko su Personalo skyriaus juriskonsulto pareigybės aprašyme numatytų funkcijų 

įgyvendinimu susijusias nomenklatūrines bylas, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą.  

• Dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, 

užtikrinant šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluotų uždavinių įgyvendinimą; 

• Laikinai nesant Personalo skyriaus vyresniojo specialisto (atostogos, liga, komandiruotė 

ir kt.), vykdo jo funkcijas. 

• Vykdo kitus, su užimamomis pareigomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Personalo skyriaus veiklą ir Personalo skyriaus viršininko 

pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų ir skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimo. 

 


