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ADMINISTRACIJOS PADALINIO TEISININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖ 

 

1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) Administracijos padalinio 

teisininko, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (toliau – teisininkas), pareigybė priskiriama 

specialistų grupei. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybė reikalinga organizuoti  Globos namų teisinius darbo, socialinės globos 

santykius. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Globos namų direktoriui. 

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1.  turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties 

universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba 

aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu; 

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo 

santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, civilinę, administracinę bei baudžiamąją teisę, civilinį 

ir baudžiamąjį procesą, administracinių bylų teiseną, duomenų apsaugą reglamentuojančius 

norminius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai; 

5.3. būti susipažinusiam su teismų praktika civilinėse ir administracinėse bylose; 

5.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir 

numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus; 

5.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo 

ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai; 

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. identifikuoja teisės šaltinius ir jais naudojasi; 

6.2. tvarko norminių teisės aktų apskaitą; 

6.3. atlieka  teisės normų taikymo procedūras; 

6.4. rengia teisės taikymo aktus; 

6.5. išmano teisės normas ir taiko jas praktikoje; 

6.6. išmano norminių teisės aktų leidybos  pagrindus; 

6.7. formuluoja teisės taikymo aktų tekstus; 

6.8. įformina teisinius darbo santykius reguliuojančius dokumentus, paaiškina darbo 

teisės normas ir jų nesilaikymo padarinius; 

6.9. įformina turtinius, asmeninius teisinius santykius reguliuojančius dokumentus, 

paaiškina civilinės teisės ir proceso normas ir jų nesilaikymo padarinius; 

6.10. taiko norminius teisės aktus  reguliuojančius  teisinius-ekonominius santykius; 

6.11. rengia teisinius ir finansinius dokumentus, reguliuojančius Globos namų veiklą; 
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6.12. bendrauja ir bendradarbiauja su Globos namų personalu ir institucijomis, 

sprendžiant problemas; 

6.13. atlieka administravimo funkcijas; 

6.14. padeda prižiūrėti, kad Globos namų gyventojai laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių, 

spręsti konfliktus, apie juos praneša sveikatos priežiūros, socialinio darbo padalinių darbuotojams ir 

direktoriui; 

6.15. su gyventojais elgiasi švelniai, rūpestingai, mandagiai,  nevartojant necenzūrinių 

išsireiškimų, sugebant su kiekvienu individualiai dirbti; 

6.16. ligos, kasmetinių ir tikslinių atostogų metu vykdo kitų darbuotojų funkcijas savo 

kompetencijos ribose; 

6.17. vykdo kitus globos namų direktoriaus, padalinių vadovų pavedimus, savo 

kompetencijai priskirtais klausimais.   
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