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VALSTYBINES MISKU TARNYBOS
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PAREIGYBES APRASYMAS
I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
.1. Bendrqjq reikalq skyriaus vyriausiasis specialistas (juristas) yra kaxjeros valstybes tamautojas
L2. Pareigybes lygis - A
1.3. Pareigybes kategorija l3
1

-

2. PAsKrRTrs
2.1. Bendrqjq reikalq skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto (uristo) pareigybe reikalinga atstovauti Valstybinei mi5kq tamybai (toliau - Tamyba) teismuose ir (ar) ikiteisminese
gindq nagrinejimo institucijose, uztikrinti galiojandiq istatymq ir kiq teises aktq reikalavimq
vykdymq Tamybos veikloje, teisiniq iSvadq teikimq administracijai bei valstyb6s tarnautojams ir darbuotojams Tamybos veiklos klausimais, teises aktq projektq rengimq Tamybos
kompetencij os klausimais.

3. VErKLos sRrrts

3.l.

Pareigybes funkcijos bendrojoje veiklos srityje - teises taikymas, teiseto galiojandiq
istatymq
ir kitq teises aktq reikalavimq vykdymo Tamybos veikloje uZtikrinimas.

4. SPECIALTEJI RDrxl,r,avnt,u Srls pARErcAs ETNANdIAM vALsryBts ta,ruvnuro.lur
4.1. valstybds tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti siuos specialius reikalavimus:
4.2. Tveti universitetini ar jam prilygint4 i3silavinim4, socialiniq mokslq studijq srities teises
krypties magistro kvalifikacini laipsni.
4.3. Zinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teis6s aktais, reglamentuojandiais valstybds tamyb4, viesqi! administravim4, miSkq atkiirimq, apsaugq bei naudoj im4, miikq valstybes kadastro tvarkym4
miSkq apskaitq, aplinkos apsaug4, mi5kotvarkq, informacijos teikim4 bei naudojim4, Valstybinds mi5kq tamybos veikl4.
4.4. Tureti ne maZiau kaip 3 metq teisinio darbo patirti.
4.5. Sugebdti savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4.
4.6. Sugebeti sklandZiai destyti mintis ra5tu ir ZodZiu, i5manli raitvedybos taisykles.
4.7. Moketi rengti procesinius dokumentus teismams ir i5ankstinio gindq nagrinejimo ne teismo
warka institucijoms.
4.8. Sugebeti rengti teises aktq projektus.
4.9. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas.
4.10. Moketi dirbti Microsoft Offrce kompiuteriniq programq paketu, intemeto narSykle ir elektroninio pa5to programa.
4.1 l. Moketi uZsienio kalb4 ,A2 lygiu.
4.12. Tureti B kategorijos vairuotojo paZymejim4.

z
S. Srls pa,nnrcls BrxaNdro v.lmryrts rannluro.lo FUNKcrJos
5.1' Sias pareigas einartis valstybes tamautoja;;ykd;rir.,t
uenarojoie vlittos - teises taikymo, teiseto galiojandiq istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq
"ija,
veikroje
uZtikinimas srityje.
"tk'di,""i;;bos
5'2' Pagal kompetencij4 rengia ir teikia teismams ar iki teisminio gindq
nagrinejimo institucijoms
procesinius dokumentus.
5'3' Pagal kcirnpetencij4 atstovauja Tarnybai teismuose, ikiteisminese gindq
nagrindjimo instituinstitucijoje, jstaigose ir organizacijose.
:tjor:,kitose
)- r+. Kengla rstatymq, vyriausybes nutarimq, Aprinkos ministerijos
teis6s aktq, reglamentuojandiq
klausimus, rarnybos direkroriaus tvirtinamq teisds aktq,
I:r"fr*:.5"y:,.TiiiilTt:kinrs
srreKronaus lsakymq projektus.
5 5' Pagal kompetencii4 rengia Tamybos sutardiq,
kitq teis.s aktq ir dokumentq projjkry., nagrineja kirq insritucijr+ parcngrus teis6sisakymq,
aktq projektus, teikia deil''{
__
5'6' Derina ir vizuoja rengiamus Tamybos teises aktq'irojektus
bei kitus iokumentus pagat
kompetencij4.
5'7' Pagal kompetencii4 nagrineja piliediq pareiskimus ir pasillymus,
pateiktus Tamybai, teikia

_

.

isrul;

iSvadas.

'8' Teikia teisines konsultacijas tamybos strukttiriniq padaliniq darbuotojams teises aktq rengimo
ir tobulinimo klausimais.
| ?:TlTko visq teising dokumentacij4, jos archyv4 bei teisminiq bylq medZiag4.
5.10. Seka_teises aktq pakeitimus ir teismq prat<iit<os
nau.lwes.
Pagal kompetencij4 dalyvauja darbo giupiq, komisijq
veikroje ir pasitarimuose.
I'11
5.12. Skyriaus vedejo pavedimu vykdo kitrl darUuoto;q
funt"r;as, jiems nesant.
5.13. Teikia pasiiilymus del Skyriaus tikslq
igyvendinlmo ir nrnf<ci.;q vytdymo.
5.14. Kelia. kvalifikacij4 savaranki5kai ir da'lj,vaudamas
konferencljor", ."mina.uose bei kituose
renginiuose Lietuvoje ir uZsienyje.
_.
5' 15' Atlieka kitas f inkci jas * puu"dimus, siekiant
Valstybines miskq tarnybos tikslq ir uzdaviniq
igyvendinimo.
5

6. St,q,s panBrc,as tINexdto valsrysEs ranrreuroJo pAvALDUMAs
6.1. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pauaaus
Sty.iuu, u"aOiui.

