REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
- socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties aukštasis universitetinis ar jam
prilygintas išsilavinimas; teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus
bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, teisėkūrą, akcinių bendrovių,
biudžetinių ir viešųjų įstaigų valdymo ir veiklą, darbo santykių reguliavimą, civilinius santykius;
- mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, analizuoti informaciją bei rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- sugebėti rengti dokumentus savo vykdomų funkcijų srityje;
- sugebėti ginti Savivaldybės, Savivaldybės administracijos teisėtus interesus, atstovauti
teismuose ir kitose institucijose;
- mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
- teikti valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą (teikti teisinę informaciją, teisines
konsultacijas civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinės teisės, administracinio
proceso teisės, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės ir kitų teisės sričių klausimais,
patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo
ir taikos sutarties parengimo) ir rengti dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms,
išskyrus procesinius dokumentus; padėti parašyti prašymus, kreipiantis antrinės teisinės pagalbos
bei užpildyti metinę turto deklaraciją;
- rengti ataskaitas nustatyta tvarka apie pirminės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą;
- konsultuoti teisės klausimais savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės kontroliuojamų
įmonių vadovus bei valdybų narius, Savivaldybės įstaigų vadovus, Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
- teikti teisinę informaciją, teisines konsultacijas, patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo
tvarka (apimant veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo) ir rengti
dokumentus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus;
- rengti Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus,
ieškininių pareiškimų Lietuvos Respublikos teismams projektus, teikti pasiūlymus dėl sutarčių
vykdymo ir vykdymo kontrolės organizavimo;
- atstovauti Savivaldybei, Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose ir
ginti teisėtus Savivaldybės, Savivaldybės administracijos interesus;
- pagal kompetenciją nagrinėti valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, Savivaldybės
kontroliuojamų įmonių, Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pateiktus Savivaldybei spręsti klausimus ir rengti
atitinkamus pasiūlymus;
- padėti nagrinėti Savivaldybės administracijoje gautus asmenų prašymus ir skundus,
apibendrinti prašymuose ir skunduose keliamas problemas, informuoti apie jas savivaldybės
administracijos direktorių, teikti pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas bei rengti atsakymus;
- dalyvauti rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, tarptautinių programų,
valstybės investicijų programos ir kitų finansinių šaltinių paramai gauti;
- dalyvauti komisijų bei darbo grupių veikloje.
_____________________

