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TEISöS SKYRIAUS VEDöJO PAVADUOTOJO PAREIGYBöS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBöS CHARAKTERISTIKA

1. Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Teis÷s skyriaus ved÷jo pavaduotojo pareigyb÷ yra
karjeros valstyb÷s tarnautojo pareigyb÷.
2. Pareigyb÷s lygis – A.
3. Pareigyb÷s kategorija – 11.
II. PASKIRTIS

4. Teis÷s skyriaus ved÷jo pavaduotojo pareigyb÷s paskirtis – pad÷ti teisiškai įgyvendinti savivaldyb÷s
administracijai suteiktas teises bei jos teis÷tus interesus, stiprinti teis÷tumą savivaldyb÷s administracijos
veikloje, tinkamai vykdyti teis÷s aktais savivaldyb÷s administracijai priskirtas funkcijas.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Teis÷s skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimas, skyriaus uždavinių ir funkcijų
įgyvendinimas bei pavedimų vykdymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBöS
TARNAUTOJUI

6. Tur÷ti socialinių mokslų studijų srities teis÷s krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį.
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teis÷s aktus,
reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstyb÷s tarnybą, valstyb÷s garantuojamą
teisinę pagalbą, viešųjų pirkimų organizavimą, civilinę, administracinę, darbo teisę.
8. išmanyti teis÷s aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei Dokumentų
rengimo taisykles, geb÷ti rengti norminius bei individualius teis÷s aktus.
9. Sugeb÷ti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą ir darbą, mok÷ti kaupti, sisteminti,
analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, teikti pasiūlymus.
10. Mok÷ti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. PAGRINDINöS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Teis÷s skyriaus ved÷jo pavaduotojas:
11.1. pavaduoja Teis÷s skyriaus ved÷ją jo atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti
pareigų d÷l kitų priežasčių;
11.2 rengia administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldyb÷s mero potvarkių, savivaldyb÷s tarybos
sprendimų projektus;
11.3. skyriaus ved÷jo pavedimu nagrin÷ja gyventojų skundus ir prašymus, gautus rajono savivaldyb÷je,
savivaldyb÷s administracijoje bei ruošia atsakymus pareišk÷jams;
11.4. tvirtina Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos dokumentų kopijas tikrumo žyma;
11.5. skyriaus ved÷jo pavedimu rengia dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
11.6. informuoja savivaldyb÷s administraciją ir jos padalinius apie naujai įsigaliojusius teis÷s norminius
aktus, aktualius jų veiklai;
11.7. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;
11.8. interneto pagalba, naudojantis teisinių aktų paieškos sistema, padeda surasti savivaldyb÷s
administracijos darbuotojams reikalingus teis÷s aktus;
11.9. gina administracijos, o esant mero įgaliojimui, savivaldyb÷s interesus teismuose, nagrin÷jant
administracines, civilines ir baudžiamąsias bylas, rengia medžiagą teismams;
11.10. kiekvienais metais sudaro valstyb÷s tarnautojų mokymo planą, rūpinasi darbuotojų
kvalifikacijos k÷limu;
11.11. padeda viešųjų įstaigų (kurių savinink÷ yra savivaldyb÷), uždarųjų akcinių bendrovių (kurių
akcinink÷ yra savivaldyb÷) vadovams rengti įstatus, prižiūri, kad pasikeitus teis÷s aktams būtų daromi
įstatų pakeitimai ir papildymai, konsultuoja viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių (kurių
akcinink÷ yra savivaldyb÷) vadovus teis÷s klausimais;
11.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia sutarčių projektus, atsako už šių sutarčių turinio
pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą. Derina Administracijos
struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektus;
11.13. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovui Šiaulių apskrityje reikiamą informaciją;
11.14. rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s atstovo Šiaulių apskrityje teikimus ir
raginimus;
11.15. vykdo kitus, pareigyb÷s aprašyme nenurodytus, skyriaus ved÷jo, administracijos direktoriaus,
savivaldyb÷s mero pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBöS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
12. Teis÷s skyriaus ved÷jo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Teis÷s skyriaus ved÷jui.
SUSIPAŽINAU
________________________
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