
 

 

TEISININKO  FUNKCIJOS 
 
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 
4.1. rengia arba dalyvauja rengiant Macikų socialinės globos namų (toliau – Įstaigos) veiklos 
organizavimo dokumentų (įsakymų, tvarkų ir taisyklių, padalinių nuostatų, kitų dokumentų) 
projektus arba jau parengtus vertina ir teikia pastabas ar išvadas ir vizuoja bei vykdo patvirtintų vidaus 
dokumentų atitikimo galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams priežiūrą; 
4.2. rengia, vertina ir teikia pastabas ar išvadas bei vizuoja sutarčių, planuojamų sudaryti su kitomis 
Lietuvos ir užsienio valstybių įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, projektus. Už sutarties 
vykdymą atsakingam darbuotojui, pateikus informaciją apie netinkamą sutarties vykdymą, imasi 
atitinkamų teisinių priemonių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejams pašalinti, 
siekiant apginti ir užtikrinti Įstaigos teises ir teisėtus interesus;  
4.3. analizuoja Įstaigos veiklą, sudarytas sutartis, ieško būdų ir galimybių taupyti Įstaigos resursus; 
4.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia arba vizuoja atsakymus į valstybės ir kitų 
institucijų, asmenų paklausimus (raštus), konsultuoja ir teikia reikalingą informaciją; 
4.5. konsultuoja Įstaigos darbuotojus, teikia siūlymus arba dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius 
su Įstaigos veiklos teisiniais, administraciniais ir kitais klausimais;  
4.5. dalyvauja viešųjų pirkimų procedūrose;  
4.6. Įstaigos direktoriui pavedus, nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų 
projektus ir teikia juos Įstaigos direktoriui;  
4.7. rengia ir vykdo Įstaigos gyventojų ir darbuotojų apklausas, anketavimus. Apibendrina jų 
rezultatus ir teikia juos Įstaigos direktoriui, arba jo nurodymu pristato susistemintą informaciją 
Įstaigos darbuotojų susirinkimuose; 
4.8. sistemingai teikia informaciją Įstaigos direktoriui apie vykstančius teisinius procesus, ir 
problemines teisines situacijas;  
4.9. atstovauja Įstaigos ir jos gyventojų interesus valstybės valdžios ir savivaldybių institucijose, 
įstaigose, teismuose bei kitose įstaigose ir įmonėse bei kitose organizacijose;  
4.10. administruoja neveiksnių tam tikrose srityse Įstaigos gyventojų būklės peržiūrėjimą; 
4.11. konsultuoja Įstaigos gyventojų globėjus (rūpintojus) teisiniais globos (rūpybos) klausimais. 
4.12. koordinuoja Įstaigos sertifikavimą, akreditavimą ir licencijavimą;  
4.13. užtikrina gaunamos informacijos konfidencialumą; 
4.15. nuolat kelia profesinę kvalifikaciją socialinės krypties teisės srityje; 
4.16. dalyvauja globos namų direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų veikloje; 
4.17. esant reikalui (ligos, atostogų metu, kitais atvejais) pavaduoja Įstaigos specialistus, tarnybų 
vadovus; 
4.18. neviršydamas savo kompetencijos, vykdo Direktoriaus nenuolatinio pobūdžio nurodymus, 
pavedimus žodžiu ir /ar raštu, susijusius su pareigų atlikimu, siekdamas globos namų strateginių tikslų 
įgyvendinimo; 
4.19. vykdydamas šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, turi teises ir pareigas, nustatytas 
Darbo tvarkos taisyklėse ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose darbo santykius.  
4.20. yra lojalus Įstaigai. 
 
 
 
 
 
 


