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TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS JURISTO
PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) juristas yra darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 13 (bazinės mėnesinės algos dydžių).
II. PASKIRTIS
3. Skyriaus juristo pareigybė reikalinga teisiniams ir kitiems vidaus tvarkomiesiems
dokumentams rengti, Jurbarko rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisiniais klausimais konsultuoti, personalo
dokumentams tvarkyti, atstovauti savivaldybę ir savivaldybės administraciją teismuose.
III. VEIKLOS SRITIS
4. Vyriausiasis specialistas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslo studijų srities teisės
krypties išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių
reguliavimą bei kitas savivaldybės atliekamas funkcijas;
5.3. mokėti kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
5.4. gebėti aiškinti teisės aktus, savarankiškai dirbti ir organizuoti savo veiklą;
5.5. mokėti rengti dokumentus, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti
kompiuteriu;
5.6. būti pareigingas, sąžiningas, reiklus;

5.7. nuolatos kelti savo kvalifikaciją, domėtis įstatymų, kitų teisės aktų pakeitimais.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO
FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. administracijos direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus, rengia savivaldybės veiklai
reikalingų sutarčių projektus ir tikrina jau parengtus kitų skyrių sutarčių projektus;
6.2. konsultuoja savivaldybės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo
sutartis, teisiniais klausimais, susijusiais su jų pareigų atlikimu;
6.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia procesinius dokumentus ir jų priedus visoms teismų
instancijoms, esant reikalui, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl žemesniųjų instancijų teismų
sprendimų, nutarčių, nutarimų apskundimo aukštesnių instancijų teismams;
6.4. pagal įgaliojimus atstovauja savivaldybės savivaldybei ir savivaldybės administracijai
visų instancijų teismuose, ginant jos interesus civilinėse, administracinėse ir baudžiamosiose bylose;
6.5. nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus apie teisės aktų pažeidimus,
vykdydamas skyriui pavestas funkcijas;
6.6. esant pavedimui, atlieka drausminių nuobaudų tyrimą, tinkamai jį įformina;
6.7. rengia raštų projektus, siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius;
6.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus
įsakymų projektus, esant reikalui, teikia išvadas dėl jų teisėtumo, kad būtų įgyvendinti įstatymų
reikalavimai;
6.9. rengia savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus, savivaldybės
kontrolieriaus įsakymų dėl komandiruočių bei atostogų projektus;
6.10. organizuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, darbuotojų,
savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų kasmetinių atostogų grafikų parengimą;
6.11. pildo savivaldybės tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
6.12. vykdo viešųjų pirkimų prevenciją;
6.13. dirba programomis „Biudžetas VS“, „EDAS“, „VATARAS“.
6.14. dalyvauja savivaldybės administracijos komisijų bei darbo grupių darbe;
6.15. teikia pirminę teisinę pagalbą skyriaus vyriausiojo specialisto atostogų,
komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais;
6.16. atlieka skyriaus vyriausiojo specialisto (personalo) funkcijas jo atostogų,
komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais;
6.17. atlieka kitus savivaldybės vadovų, administracijos direktoriaus, direktoriaus
pavaduotojo, skyriaus vedėjo pavedimus.
VI. PAVALDUMAS
7. Juristas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.
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