PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DöL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS TEISöS SKYRIAUS
VEDöJO PAREIGYBöS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
2015 m. balandžio 13 d. Nr. AP-142
Pakruojis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 6
punktu:
1.
T v i r t i n u Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Teis÷s skyriaus ved÷jo
pareigyb÷s aprašymą (pridedama).
2.
P r i p a ž į s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. AP-64 „D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s
administracijos Teis÷s skyriaus ved÷jo pareigyb÷s aprašymo patvirtinimo“.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Virginijus Grigonis

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. AP-142
TEISöS SKYRIAUS VEDöJO PAREIGYBöS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA
1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos (toliau – Administracija) Teis÷s skyriaus
(toliau – Teis÷s skyrius) ved÷jas yra karjeros valstyb÷s tarnautojas.
2 Pareigyb÷s lygis - A.
3. Pareigyb÷s kategorija – 13.
II. PASKIRTIS
4. Teis÷s skyriaus ved÷jo pareigyb÷ reikalinga užtikrinti Teis÷s skyriaus veiklos organizavimą
ir planavimą, Pakruojo rajono savivaldyb÷s (toliau – Savivaldyb÷s) institucijų (Savivaldyb÷s tarybos,
Administracijos direktoriaus) teis÷s aktų teis÷tumą, atstovauti Savivaldyb÷s institucijoms valstyb÷s
teisin÷se ir kitose institucijose, ginti jų teis÷tus interesus, ruošti Savivaldyb÷s vardu procesinius
dokumentus, organizuoti personalo (Administracijos valstyb÷s tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, savivaldyb÷s biudžetinių švietimo įstaigų) administravimo funkcijas, pirmin÷s
teisin÷s pagalbos teikimą.
III. VEIKLOSIII. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –
teis÷s.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBöS
TARNAUTOJUI
6. Valstyb÷s tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. tur÷ti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teis÷s
krypties išsilavinimą, teisininko profesinę kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 2 metų teisinio darbo stažą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausyb÷s nutarimus ir kitus teis÷s aktus,
reglamentuojančius vietos savivaldos ir jos institucijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų ir akcinių
bendrovių veiklą, viešąjį administravimą, darbo santykius ir valstyb÷s tarnybą, civilin÷s teis÷s ir
civilinio proceso, administracin÷s teis÷s ir administracinio proceso normas ir kitus teis÷s aktus;
6.3 mok÷ti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir rekomendacijas;
6.4. mok÷ti sklandžiai d÷styti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles,
savivaldyb÷je leidžiamų dokumentų rengimo taisykles;
6.5. sugeb÷ti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;
6.6. mok÷ti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą A1 lygiu;
6.7. mok÷ti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstyb÷s tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto darbus tarp skyriaus darbuotojų;
7.2. rengia ir derina skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir skyriaus nuostatus;
7.3. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus d÷l skatinimo ir nuobaudų skyrimo skyriaus
darbuotojams;
7.4. vertina skyriaus valstyb÷s tarnautojų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus;

7.5. teikia Pakruojo rajono savivaldyb÷s gyventojams pirminę teisinę pagalbą, kai n÷ra šią
funkciją vykdančio specialisto;
7.6. įvertina teisin÷s technikos požiūriu ir pagal jų santykį su galiojančiais įstatymais bei kitais
teis÷s norminiais aktais Savivaldyb÷s tarybos sprendimų projektus ir vizuoja juos pagal Savivaldyb÷s
institucijų nustatytą tvarką;
7.7. kviečiamas dalyvauja Savivaldyb÷s tarybos, komitetų pos÷džiuose ir prireikus teikia
teisines konsultacijas sprendžiamais klausimais;
7.8. teisiškai vertina procesinius dokumentus (pareiškimus, ieškinius, priešieškinius,
atsiliepimus, skundus (prašymus) civilin÷se ir administracin÷se bylose), teikia atsiliepimų į juos
projektus;
7.9. rengia procesinius dokumentus teismui bylose, kuriose dalyvaujančiu asmeniu yra
Savivaldyb÷ ar Administracija;
7.10. pagal įgaliojimus atstovauja Savivaldybei ir Administracijai visuose teismuose;
7.11. teikia teisines konsultacijas Savivaldyb÷s administracijos darbuotojams jų veiklos
klausimais;
7.12. padeda Savivaldyb÷s administracijos direktoriui formuoti personalo valdymo politiką,
teikia siūlymus d÷l personalo poreikio;
7.13. paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo
grup÷ms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.14. pagal skyriaus kompetenciją nagrin÷ja asmenų prašymus;
7.15. pagal skyriaus kompetenciją rengia Savivaldyb÷s tarybos sprendimų, Administracijos
direktoriaus įsakymų projektus;
7.16. vykdo kitus su Teis÷s skyriaus funkcijomis susijusius Administracijos direktoriaus
nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Administracijos veiklos tikslai;
7.17. organizuoja civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymą, sud÷ties keitimą, jame
esančių duomenų tvarkymą, į šį rezervą įrašomų asmenų supažindinimą su jų teis÷mis ir pareigomis,
mobilizacinio ir priimančios šalies paramos mokymo planų rengimą, į civilinio mobilizacinio
personalo rezervą įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) priimančios šalies paramos
mokymo renginiuose, jo panaudojimą.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Teis÷s skyriaus ved÷jas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
Susipažinau: ____________________
(Parašas)

_____________________
(Vardas, pavard÷)

_________________________
(Data)

______________________________

