
 

 

PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. sausio 22 d. 

įsakymu Nr. V-39 

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS TEISININKO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 

 

1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) teisininkas yra specialistų pareigybių 

grupės pareigybė. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – atstovauti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) visų instancijų teismuose, ginant Kalėjimų 

departamento teisėtus interesus bei nagrinėjant teisinius klausimus, užtikrinti informacijos pateikimą 

Kalėjimų departamento internetiniame ir intranetiniame tinklalapyje apie naujus teisės aktus ir jų 

pakeitimus. 

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus 

vedėjui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės 

krypties išsilavinimą; 

5.2. išmanyti civilinį ir administracinį procesus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės 

aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, suėmimo, bausmių vykdymo 

ir probacijos teisinius santykius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą, taip pat 

Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis suėmimo ir bausmių vykdymo srityje; 

5.3. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą; 

5.4. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, 

siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus; 

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas  vykdo šias funkcijas: 

6.1. atstovauja Kalėjimų departamentui visų instancijų teismuose, nagrinėjant su suėmimo, 

bausmių ir probacijos vykdymų susijusias bylas, rengia ieškinius (skundus), atsiliepimus į ieškinius 

(skundus) ir kitus procesinius dokumentus; 

6.2. kontroliuoja Kalėjimų departamento teismuose esančių bylų eigą, analizuoja ir teikia 

informaciją Skyriaus vedėjui apie teismų praktiką bylose dėl viešojo administravimo subjektų aktų 

teisėtumo; 

6.3. Skyriaus vedėjui pavedus, vertina civilinių sutarčių, sudaromų vykdant Kalėjimų 



2 

 

departamento ūkinę veiklą, taip pat bendradarbiavimo sutarčių pagrįstumą ir jų atitikimą teisės aktų 

reikalavimams, nustatyta tvarka jas vizuoja; 

6.4. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams; 

6.5. nuolat tikrina ir teikia informaciją apie naujus teisės aktus ar jų projektus, susijusius su 

bausmių vykdymo sistema ir jos administravimu, Kalėjimų departamento vadovybei ir Kalėjimų 

departamento administraciniam padaliniui, atsakingam už informacijos talpinimą Kalėjimų 

departamento interneto svetainėje, užtikrindamas aktualios informacijos pateikimą laiku; 

6.6. tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „E.teismas.lt“ ir tvarko 

jame Kalėjimų departamento vardu gautą informaciją, užtikrindamas tinkamą procesinių dokumentų 

valdymą; 

6.7. vykdo ir kitus su Kalėjimų departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio 

pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai 

priskirtas skyriaus veiklos administravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti 

Kalėjimų departamento tikslai. 
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Susipažinau 

 

––––––––––––––––––––––––––– 
(parašas) 
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(vardas ir pavardė) 
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