
 

Konkursą organizuoja: Kauno apskrities viešoji biblioteka, biudžetinė įstaiga, Radastų g. 2, LT-

44164 Kaunas, kodas 190758138 

Pareigos ir pareigų pavadinimas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos teisininkas  (neterminuota 

darbo sutartis). 
 

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,5–8 (nustatomas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymu).  

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos teisininko 

pareigybės aprašymas: 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖ 
 

1. Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) teisininkas yra specialistas.  

2. Pareigybės lygis – A1. 

3. Pareigybės paskirtis: 

3.1. Užtikrinti savalaikį aktualių teisės aktų įgyvendinimą KAVB veikloje; 

3.2. Teikti su KAVB funkcijų vykdymu susijusią teisinę informaciją ir konsultacijas 

darbuotojams, rengti veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

3.3. Organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti vykdant viešuosius pirkimus; 

3.4. Metodiškai vadovauti viešųjų pirkimų organizavimo klausimais KAVB padalinių 

vadovams arba jų paskirtiems atsakingiems darbuotojams. 

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas KAVB direktoriui. 

 

 

II SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių mokslų teisės krypties studijų srityje; 

5.2. Turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį teisės srityje; 

5.3. Praktinio darbo patirtis, organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus – privalumas; 

5.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, 

biudžetinių įstaigų veiklą, darbo bei sutarčių teisę, duomenų apsaugą, būti susipažinus su Viešųjų 

pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą ir viešuosius pirkimus; 

5.5. Vadovautis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, 

KAVB nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu; 

5.6. Gebėti rengti teisės aktų ir sutarčių projektus, išmanyti dokumentų valdymo 

reikalavimus;  

5.7. Gebėti savarankiškai naudotis technine, kompiuterine ir programine (Microsoft Office: 

Word, Excel, PowerPoint) įranga, interneto ištekliais, elektroninėmis laikmenomis; 

5.8. Aiškiai ir glaustai pateikti informaciją ir idėjas raštu, išmanyti gramatiką ir sintaksę, 

raštvedybos pagrindus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių reikalavimus;  



5.9. Gebėti savarankiškai rinkti, analizuoti, sisteminti ir pristatyti informaciją, rengti išvadas, 

priimti sprendimus, analitiškai vertinti bei apibendrinti; 

5.10. Mokėti naudotis  Infolex.lt  duomenų baze, Teisės aktų registro (TAR) sistema; 

5.11. Gerai mokėti valstybinę kalbą; 

5.12. Pageidautina mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusio vartotojo lygiu (B2 lygis).  

 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

6.1. Rengia ar dalyvauja rengiant KAVB veiklą reglamentuojančius dokumentus ir 

direktoriaus įsakymų projektus; 

6.2. Nagrinėja gautus oficialius raštus ir darbuotojų pareiškimus, pateikia siūlymus dėl juose 

iškeltų klausimų, rengia atsakymus; 

6.3. Rengia ir teikia raštus fiziniams ar juridiniams asmenims dėl žalos atlyginimo, 

nesumokėtų  lėšų išieškojimo; 

6.4. Konsultuoja KAVB darbuotojus teisės aktų taikymo darbe ir viešųjų pirkimų 

organizavimo klausimais;  

6.5. Rengia ir pristato KAVB darbuotojams aktualią informaciją dėl teisės aktų 

įgyvendinimo; 

6.6. Atskiru pavedimu konsultuoja Kauno regiono viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojus 

teisiniais darbo klausimais;  

6.7. Atstovauja KAVB svarstymuose dėl kolektyvinių sutarčių, darbo tvarkos taisyklių, 

kolektyvinių derybų metu; 

6.8. KAVB direktoriui pavedus atstovauja KAVB valstybės institucijose, teismuose; 

6.9. Rengia ir atnaujina tipinių KAVB veikloje naudojamų sutarčių šablonus; 

6.10. Rengia ir redaguoja, vertina ir koreguoja, vizuoja veiklos sutartis, sudaromas su kitomis 

įmonėmis ar įstaigomis, rengia sutarčių pakeitimo, nutraukimo ir kitus susijusius dokumentus;  

6.11. Veda paramos, autorinių ir licencinių sutarčių registrus, atlieka sutarties nuostatų 

įgyvendinimo stebėseną; 

6.12. Reguliariai atnaujina informaciją apie galiojančius aktualius teisės aktus KAVB 

internetinėje ir intraneto svetainėse; 

6.13. Atlieka KAVB aktualių teisės aktų stebėseną, informuoja apie pakeitimus ar 

atnaujinimus direktorių, teikia pasiūlymus dėl jų taikymo veikloje; 

6.14. Koordinuoja, organizuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų organizavimo klausimais 

KAVB struktūrinių padalinių vadovų arba jų paskirtų atsakingų darbuotojų veiklas, darbo kokybę, 

apie veiklos rezultatus informuoja jų vadovus; 

6.15. Organizuoja ir dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus, rengia ataskaitas; 

6.16. Rengia einamaisiais metais planuojamų vykdyti supaprastintų viešųjų pirkimų 

suvestinę, atsižvelgiant į poreikį prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti bei suderinus pirkimų vertes 

su buhalterija;  

6.17. Skaičiuoja KAVB vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes, veda 

pirkimo verčių apskaitą; 

6.18. Rengia viešųjų pirkimų sutartis, jas vizuoja ir veda registrą; 

6.19. Skelbia ir atnaujina su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją KAVB internetinėje 

ir intraneto svetainėse; 

6.20. Pasirašytinai supažindina pirkimo organizatorius, viešojo pirkimo komisijos narius su 

konfidencialumo pasižadėjimu, nešališkumo deklaracija bei veda jų registrą; 

6.21. Dalyvauja dokumentų viešųjų pirkimų komisijos darbe; 

6.22. Administruoja KAVB profilį informacinėse sistemose CVP IS bei CPO: 



6.22.1. sukuria ir registruoja naudotojus, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos 

prie duomenų ribas; 

6.22.2. skelbia informaciją apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir ketinamą 

sudaryti pirkimo sutartį; 

6.22.3. skelbia apie sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus; 

6.23. Atstovauja viešųjų pirkimų komisiją santykiuose su tiekėjais; 

6.24. Rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešųjų pirkimų kontrolę 

įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai; 

6.25. Pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų pretenzijas, prašymus, atsako į tiekėjų, įstaigų 

klausimus; 

6.26. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose, pagal 

kompetenciją teikia pasiūlymus ir pastabas; 

6.27. Atlieka kitus KAVB direktoriaus pavedimus ir užduotis, susijusius su šiuose 

nuostatuose išvardintomis funkcijomis; 

6.28. Atsiskaito už atliktą darbą KAVB direktoriui; 

6.29. Nesant teisininko (jam išėjus atostogų, susirgus ar pan.) jo pareigas eina pareigybės 

aprašyme nustatyta tvarka arba direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, įgyjantis atitinkamas teises ir 

atsakantis už tinkamą jam pavestų pareigų vykdymą. 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako: 

8.1. Už aktualių teisės aktų įgyvendinimą KAVB veikloje;  

8.2. Už pateikiamos informacijos ir duomenų tikslumą bei patikimumą; 

8.3. Už savalaikį ir kokybišką pareigybės aprašyme išvardintų pareigų, KAVB direktoriaus 

įsakymų, nurodymų ir užduočių, posėdžių nutarimų vykdymą; 

8.4. Už viešųjų pirkimų tarnybai teikiamų ataskaitų ir informacijos tikslumą ir teisingumą; 

8.5. Už konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą; 

8.6. Už legalios programinės įrangos naudojimą kompiuterinėje darbo vietoje; 

8.7. Už elektrosaugos, gaisrinės saugos, saugos darbe reikalavimų laikymąsi; 

8.8. Už žalą, padarytą KAVB, dėl savo kaltės ar neatsargumo. 

 

 

 

Dokumentų pateikimas ir priėmimas 

Pretendentas privalo pateikti: 

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą; 

4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, 

telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą 

(nurodyti dalykines savybes). 

5. Užpildytą pretendento anketą. 

6. Profesinę darbo patirtį pagrindžiančius dokumentus. 

7. Asmens duomenų keitimo dokumento kopiją. 

 

Dokumentų pateikimas 



Pretendentai dokumentus teikia elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę 

sistemą www.testavimas.vtd.lt.  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos 

departamento svetainėje dienos.  

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso 

skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar 

papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai 

paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.  

 

Pretendentų atrankos būdas 

Testas žodžiu (pokalbis) ir testas raštu. 

Dėl išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą galite kreiptis telefonu (8-37) 324 252 arba 

elektroniniu paštu info@kvb.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.testavimas.vtd.lt/

