
 
 

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

TEISININKAS (-Ė) 

 

Tikimės, kad Jūs:  

 turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu 

išsilavinimu socialinių mokslų teisės krypties studijų srityje; 

 turite ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų darbo patirtį teisės srityje; 

 turite patirties dirbant su  teisės aktų duomenų bazėmis, o EPP, CVP IS ir CPO sistemų naudojimosi įgūdžiai – 

būtų privalumas; 

 išmanote darbo bei sutarčių teisę, darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentavimą, esate susipažinęs su asmens 

duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymu; 

 išmanote sutarčių, dokumentų, raštų ir lokalių teisės aktų rengimą; 

 esate dalykiškas, savarankiškas, atsakingas ir iniciatyvus, gebate nuosekliai, sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis 

žodžiu bei raštu, puikiai planuojate laiką, esate orientuotas į rezultatą ir turite puikius teisinio argumentavimo 

įgūdžius; 

 gerai mokate valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą. 

 

Būtų privalumas, jeigu Jūs turite: 

 praktinio darbo patirties viešųjų pirkimų srityje; 

 atstovavimo patirties teisminėse, ikiteisminėse ir kitose institucijose; 

 darbų saugos pažymėjimą; 

 patirties darbuotojų saugos ir sveikatos procedūrų įgyvendinimo srityje; 

 patirties asmens duomenų apsaugos srityje, duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdyme. 

Būsite atsakingas (-a) už: 

 įstaigos veiklų atitiktį teisiniam reglamentavimui;  

 įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų, sutarčių ir kitų dokumentų rengimą, dalyvausite rengiant viešųjų 

pirkimų dokumentaciją; 

 įstaigos darbuotojų konsultavimą teisės aktų taikymo klausimais; 

 pagal kompetenciją nagrinėsite gautus raštus, pateiksite savo išvadas ir pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, 

rengsite raštų projektus. 

 kompetencijos ribose atstovausite įstaigą; 

 dalyvausite komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, posėdžiuose; 

 pagal poreikį dalyvausite nagrinėjant klausimus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu; 

 darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, vykdymą. 

Mes siūlome: 

 nuotolinio darbo / lankstaus darbo grafiko galimybę; 

 draugišką, pasitikėjimu grįstą darbo atmosferą; 

 visapusišką kolegų palaikymą ir pagalbą; 

 galimybę pritaikyti patirtį ir žinias, įgyti naujos patirties; 

 asmeninį ir profesinį tobulėjimą; 

 dinamiškas ir įdomias užduotis; 

 

Darbo sutarties rūšis – terminuota, 1 m. 

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę. 

Siūlomas darbo užmokestis -  pareiginės algos pastovios dalies koeficientas – 7,0-8,0. Konkretus darbo užmokestis 

sulygstamas atsižvelgiant į darbo patirtį ir kompetenciją.  

Jūsų CV laukiame iki 2021 m. birželio  11 d. el. paštu e.baguziene@kvb.lt. Telefonas pasiteiravimui – 8 616 93237.  
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