VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO TEISININKO IR
TEISININKO PAREIGYBIŲ APRAŠYMO PATVIRTINMO
2021 m. birželio
Vilnius

d. Nr.

Vadovaudamasis Vilniaus pataisos namų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65 ,,Dėl Kalėjimų departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais), 12 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų,
išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-177 ,,Dėl Valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“
bei Veiklos organizavimo skyriaus vedėjo Denio Riabcevo 2021 m. gegužės 27 d. tarnybinį
pranešimą Nr. 64-1617:
1. T v i r t i n u pridedamus pareigybių aprašymus:
1.1. Veiklos organizavimo skyriaus vyresniojo teisininko;
1.2. Veiklos organizavimo skyriaus teisininko.
2. P r i p a ž i s t u netekusiais galios:
2.1. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-238
„Dėl Vilniaus pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų
patvirtinimo“ 1.21 papunktį;
2.2. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2020 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3-37 „Dėl
Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3-238 „Dėl Vilniaus
pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo“
pakeitimo“ 1.3 papunktį.
3. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui supažindinti su įsakymu direktoriaus
pavaduotoją Haliną Žukovską ir Veiklos organizavimo skyriaus vedėją Denį Riabcevą.

Direktorius

Viktoras Davidenko

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. birželio d. įsakymu Nr.
VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis teisininkas yra specialistų grupės
pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu teisės studijų krypties išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu teisės studijų krypties išsilavinimu;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį
administravimą, bausmių vykdymo teisinius santykius, administracinių bylų teiseną, civilinį ir
baudžiamąjį procesus, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje,
dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
3.3. turėti teisinio darbo ir atstovavimo teismuose patirties;
3.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu, rengti išvadas;
3.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “Riboto naudojimo“.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia procesinius dokumentus (atsiliepimus, ieškinius, pareiškimus ir pan.) ir teikia juos
visų instancijų teismams;
4.2. tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (LTEPP), tvarko įstaigos
vardu gautą informaciją/dokumentus ir juos registruoja;
4.3. informuoja Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN) vadovybę ir administracijos
darbuotojus apie galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, susijusius su Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veikla;
4.4. rengia jo kompetencijai priklausančių dokumentų bylas ir jų apyrašus ir perduoda į įstaigos
archyvą saugoti;
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4.5. rengia teisės aktų projektus arba atlieka atskirus pavedimus, susijusius su įstaigoje
rengiamais teisės aktų projektais;
4.6. nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų skundus dėl teisinių veikų vykdymo, rengia išvadas
ir atsakymus;
4.7. informuoja skyriaus vedėją apie teismuose nagrinėjamas Vilniaus pataisos namų bylas
atstovauja įstaigą visų instancijų teismuose;
4.8. rengia kitoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms pretenzijas dėl iškilusių teisinio
pobūdžio ginčų;
4.9. administruoja privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą, užtikrindamas viešų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
4.10. atlieka tarnybinius patikrinimus ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus;
4.11. rengia įstaigos vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolus;
4.12. rengia nuolatinių leidimų (įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims, turintiems teisę įeiti
į pataisos namų teritoriją) projektus ir išduoda juos prašyme nurodytiems asmenims. Tvarko nuolatinių
leidimų registrą, rengia nuolatinių leidimų naikinimo aktų projektus;
4.13. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
4.14. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
4.15. teikia informaciją specialistui (informacinių technologijų administravimo klausimais),
atsakingam už Vilniaus PN internetinės svetainės administravimą, apie naujus, pasikeitusius ar
negaliojančius teisės aktus;
4.16. teikia metodinę ir praktinę pagalbą Vilniaus PN darbuotojams teisės aktų projektų rengimo
ir teisės taikymo klausimais;
4.17. užtikrina veiksmingą Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planų uždavinių
vykdymą (eigą), atliekant Korupcijos prevencijos komisijos sekretorės funkcijas;
4.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
______________________
Susipažinau
___________________________
(darbuotojo pareigos)
_____________
(parašas)
___________________________
(vardas, pavardė)
_____________
(data)

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. birželio
d. įsakymu Nr.

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1.

Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) teisininko pareigybė yra specialistų
grupės
pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.
turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu teisės studijų krypties išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su
profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu teisės studijų krypties išsilavinimu;
3.2. turėti teisinio darbo patirties;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius civilinę, darbo ir bausmių
vykdymo teisę, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje ir
sugebėti juos taikyti savo darbe;
3.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas;
3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
3.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. užtikrina pataisos namų direktoriui pateikiamų pasirašyti ir tvirtinti įsakymų bei kitų
teisinių dokumentų projektų atitikimą galiojantiems teisės aktų reikalavimams ir juos vizuoja;
4.2. rengia procesinius dokumentus (atsiliepimus, ieškinius, pareiškimus ir pan.) ir teikia juos
visų instancijų teismams;
4.3. tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (LTEPP), tvarko įstaigos
vardu gautą informaciją/dokumentus ir juos registruoja;
4.4. rengia teisminių bylų ataskaitą ir kiekvieno ketvirčio pradžioje siunčia ją Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
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4.5. analizuoja teismų praktiką, teikia informaciją įstaigos darbuotojams apie aktualią teismų
praktiką, kaupia ir teikia teisminių bylų statistiką;
4.6. užtikrina Skyriuje pagal dokumentacijos planą sudaromų teisminių dokumentų tinkamą
tvarkymą ir saugojimą;
4.7. vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas įstaigoje (informuoja duomenų
valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), stebi, kaip laikomasi BDAR, konsultuoja dėl
poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR, bendradarbiauja su priežiūros
institucija, t. y. Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, atlieka kontaktinio asmens funkcijas
priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
4.8. tvarko darbuotojų darbo sutartis (rengia, registruoja, papildo, rengia pakeitimus ir kt.);
4.9. rengia įstaigos vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų pasitarimų protokolus;
4.10. dalyvauja įstaigos direktoriaus sudarytų komisijų darbe;
4.11. atlieka tarnybinius patikrinimus ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus;
4.12. rengia nuolatinių leidimų (įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims, turintiems teisę įeiti
į pataisos namų teritoriją) projektus ir išduoda juos prašyme nurodytiems asmenims. Tvarko nuolatinių
leidimų registrą, rengia nuolatinių leidimų naikinimo aktų projektus;
4.13. rengia įstaigos veiklą reglamentuojančių tvarkos aprašų ir kitų dokumentų projektus;
4.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
______________________

Susipažinau
__________________
(parašas)

__________________
(vardas, pavardė)

__________________
(data)
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