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KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO 

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (331303) 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro (toliau – PŠKC) specialisto 

pareigybės aprašymas reglamentuoja specialius reikalavimus šioms pareigoms eiti, specialius 

reikalavimus, funkcijas ir atsakomybę. 

2. Pareigybės lygis – A2. 

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti teisinių paslaugų teikimą miesto švietimo įstaigoms, 

efektyvų ir kokybišką teisėkūros procesą, miesto švietimo įstaigų interesų atstovavimą teismuose, 

teisėtumo laikymąsi miesto švietimo įstaigų veikloje,  teisinės informacijos (pirminės bei antrinės 

teisinės pagalbos) teikimą bei kitų šiai pareigybei priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą. 

4. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas PŠKC direktoriui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI 

 

5. PŠKC specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties (bakalauro 

ir magistro arba vientisų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 

metų teisinio darbo stažą; 

  5.2. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos 

Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, Lietuvos Respublikos 

savivaldybių administracinės priežiūros ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimą; 

5.3. žinoti miesto švietimo institucijų sistemą, jų struktūrą, uždavinius ir funkcijas; 

5.4. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos 

mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus;  

5.5. ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų 

metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną 

užsienio kalbą (privalumas – viena iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar 

vokiečių); 

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel), gebėti naudotis internetu, teisinės bazės 

informacine sistema. 

5.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus; 



 

 

5.8. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti, rengti išvadas organizuoti 

ir planuoti veiklą, išmanyti dokumentų valdymą; 

5.9. gebėti sklandžiai ir nuosekliai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

5.10. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus; 

5.11. būti iniciatyvus, kūrybingas, sugebėti savarankiškai priimti sprendimus, gebėti 

bendrauti ir dirbti komandoje. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS 

 

 6. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas: 

 6.1. užtikrina viešojo pirkimo techninių užduočių bei atsakymų konkurso dalyviams dėl 

viešojo pirkimo objekto rengimo konsultavimą, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų 

ir darbo grupių darbe, užtikrina konsultavimą dėl konkurso pasiūlymų vertinimo išvadų rengimo; 

 6.2. konsultuoja miesto švietimo įstaigų darbuotojus teisės klausimais, susijusiais su jų 

funkcijų ir (ar) pareigų vykdymu; 

 6.3. organizuoja medžiagos apie teikiamus ieškinius, nagrinėjamas ir išnagrinėtas bylas 

sisteminimą bei ataskaitų pateikimą šiais klausimais; 

 6.4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja procesinių dokumentų parengimą; 

 6.5. analizuoja, kaupia, apibendrina teismų praktiką ir teikia rekomendacijas, pagal pavedimą 

stebi teisės aktų pakeitimus; 

 6.6. organizuoja ir kontroliuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą; 

 6.7. kuruoja atstovavimą miesto švietimo įstaigai Lietuvos administracinių ginčų 

komisijoje ir jos teritoriniuose padaliniuose; 

 6.8. PŠKC direktoriaus pavedimu dalyvauja/organizuoja/ švietimo įstaigų vadovų 

pasitarimus, dalyvauja savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose; 

 6.9. analizuoja parengtus teisės aktų projektus ir savarankiškai rengia išvadas, 

užtikrindamas parengtų teisės aktų teisėtumą; 

 6.11. atstovauja visų instancijų bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, 

ikiteisminio tyrimo įstaigose, savarankiškai rengia procesinius dokumentus teismams, 

užtikrindamas tinkamą švietimo įstaigų interesų gynybą; 

 6.12. kaupia ir analizuoja visą medžiagą ir informaciją apie teikiamus ieškinius, 

pareiškimus, nagrinėjamas bylas teismuose bei bylų nagrinėjimo rezultatus ir teikia informaciją 

PŠKC direktoriui; 

 6.13. gauna iš teismų vykdomuosius dokumentus, pateikia vykdyti antstoliams, atstovauja 

vykdymo procese, užtikrindamas tinkamą miesto švietimo įstaigų atstovavimą; 

 6.14. rengia civilinius ieškinius dėl žalos atlyginimo ikiteisminio tyrimo metu arba 

baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu, vykdo jų apskaitą; 

 6.15. analizuoja švietimo srities teismų praktiką ir teikia apibendrinimus direktoriui; 

 6.16. nagrinėja pretenzijas dėl žalos atlyginimo; 

 6.17. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 

 6.18. teikia informaciją apie PŠKC vykstančius renginius/konsultacijas bendrojo ugdymo 

mokykloms; 

 6.19. vykdo savo veiklos įsivertinimą kartą per metus, teikia pasiūlymus; 

 6.20. pasitikrina sveikatą;  

 6.21. vykdo PŠKC direktoriaus nustatytus metinius uždavinius; 

 6.22. laikosi etikos normų ir Vidaus taisyklių reikalavimų, atsako už jam patikėtų darbų ir 

įpareigojimų atlikimą; 

 6.23. vykdo kitus vienkartinius PŠKC direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės 

funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko. 



 

 

IV SKYRIUS 

                                                     ATSAKOMYBĖ 

 

               7. Šias pareigas einantis specialistas atsako už:  

 7.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, PŠKC nuostatų, darbo ir 

priešgaisrinės saugos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių, funkcijų laikymąsi; 

 7.2. bendradarbiavimu grįstus santykius; 

 7.3. emociškai saugios darbo/mokymo(si) aplinkos PŠKC puoselėjimą.  

 8. Specialistą priima į darbą ir iš jo atleidžia PŠKC direktorius Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

 9. Specialistas už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, padarytą žalą dėl jo 

kaltės atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_______________________ 

 

 
Su pareigybės aprašymu susipažinau, supratau, sutinku, įsipareigoju vykdyti: 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(parašas, data) 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(darbuotojo vardas, pavardė) 

 
 


