
 
 

     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

  

FUNKCIJOS 

 

     

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 
 

 

     

 

8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su 

sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą. 

9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo 

vykdymu. 

10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų 

įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja 

prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų 

vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą. 

11. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais 

klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais 

sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais. 

13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo 

arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų 

įgyvendinimo rengimą. 

14. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios 

informacijos apdorojimą. 

15. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų 

įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su 

teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą. 

16. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei 

organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose 

institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus 

koordinuoja susijusių dokumentų rengimą. 

17. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų 

vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl 

teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų 

rengimą. 

18. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus 

koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą. 

19. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus 

arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių 

dokumentų rengimą. 

20. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių 

dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo. 

21. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus 

arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių 

dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų 



rengimą. 

22. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja 

susijusios informacijos apdorojimą. 

23. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) 

kontrolės veiklų atlikimą. 

24. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) 

kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais 

dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus 

koordinuoja atsakymų rengimą. 

25. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) 

kontrolės veiklų planavimą. 

26. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, 

nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis 

susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą. 

27. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais 

arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais 

klausimais rengimą ir teikimą. 

28. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais. 

29. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės 

arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir 

(ar) kontrolės rengimą. 
 

     

 

30. Atlieka departamento rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. 

31. Derina teisės aktus su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis, teikia 

pasiūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų. 

32. Nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų 

paklausimus, prašymus ir skundus. 

33. Atlieka asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas ir vykdo 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) pavestas duomenų apsaugos 

pareigūno užduotis. 

34. Organizuoja ir vykdo departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir 

disponuojamo valstybės turto aukcionus bei atlieka aukciono vedėjo funkcijas. 
 

     
 

35. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus. 
 

     

   

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0 

36.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) 

arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

36.2. studijų kryptis – teisė; 
   

     

 


