
     

 

 
     

  

FUNKCIJOS 
 

 

     

 

1. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės 

klausimais susijusios informacijos apdorojimą. 

2. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą. 

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

4. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei 

organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose 

institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus 

koordinuoja susijusių dokumentų rengimą. 

5. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo 

arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių 

veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų 

rengimą. 

6. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus 

arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių 

dokumentų rengimą. 

7. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus 

koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą. 

8. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus 

arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių 

dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų 

rengimą. 

9. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su 

personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą. 

10. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus 

pobūdžio tyrimus. 

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais. 

12. Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus 

koordinuoja personalo skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą. 

13. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo 

administravimo veiklų vykdymą. 

14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų 

įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja 

prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų 

vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su 

sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų 

įgyvendinimo proceso organizavimą. 
 

     

 

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus. 
 

     

   

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 



1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

1.2. studijų kryptis – teisė (arba); 

arba: 
 

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

1.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis; 

1.5. darbo patirties trukmė – 1 metai.  
  

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0 

2.1. kalba – anglų ir rusų; 
 

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2. 
 

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:0 

3.1. išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus. 
 

  

     

 

 


