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TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra
karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija-10.
II. PASKIRTIS
4. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – atlikti Savivaldybės administracijos
personalo tvarkymo funkcijas.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –
valstybės tarnyboje ir bendrojoje veiklos srityje – personalo tvarkyme.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą
išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, išmanyti ir gebėti
taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, išmanyti ir mokėti
taikyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
6.3. Dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6.4. Gebėti visiškai savarankiškai atlikti užduotis, greitai suvokti informaciją ir rasti sprendimus,
nustatyti veiklos prioritetus.
6.5. Sisteminti ir analizuoti pateiktą medžiagą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas.
6.6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO
FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Organizuoja valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas konkursus, renka pretendentų į karjeros
valstybės tarnautojų, įstaigų vadovų pareigas dokumentus konkursui ir juos registruoja.
7.2. Organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, konkursus, renka pretendentų
dokumentus ir juos registruoja.
7.3. Organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos eilinį ir neeilinį vertinimą ir dalyvauja
valstybės tarnautojų vertinimo komisijos darbe.
7.4. Kartu su savivaldybės administracijos skyriaus vedėjais rengia valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymus.

7.5. Vykdo valstybės tarnautojų apskaitą, tvarko valstybės tarnautojų registrą.
7.6. Sudaro darbo sutartis su darbuotojais, registruoja jas darbo sutarčių registracijos žurnale,
įformina darbo sutarčių pasikeitimus, papildymus.
7.7. Formuoja, tvarko, kaupia institucijos vadovo, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojų, savivaldybės administracijos darbuotojų, savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų asmens
bylas, atsako už informacijos, pateiktos bylose, slaptumą.
7.8. Dalyvauja nustatant savivaldybės administracijos struktūrą ir rengiant struktūrinius pakeitimus.
7.9. Ruošia administracijos direktoriaus įsakymus atostogų, komandiruočių klausimais, atleidimo ir
priėmimo į darbą, perkėlimo į kitas pareigas ir kitais personalo klausimais.
7.10. Ruošia tarybos sprendimų projektus su personalo tvarkymo funkcija susijusiais klausimais.
7.11. Rengia dokumentus dėl darbuotojų skatinimo, apdovanojimo bei drausminių nuobaudų
skyrimo.
7.12. Išduoda valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,
pažymėjimus, tvarko jų apskaitą.
7.13. Supažindina savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos, Finansų, Juridinio,
Socialinės rūpybos, Vaiko teisių apsaugos, Apskaitos, Centralizuoto vidaus audito, Civilinės
metrikacijos, Kultūros ir viešųjų ryšių, Turto ir ūkio skyrių, kontrolieriaus tarnybos darbuotojus su
saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos įvadinėmis instrukcijomis, savivaldybės administracijos
vidaus tvarkos taisyklėmis.
7.14. Gina administracijos, o esant mero įgaliojimui, savivaldybės interesus teismuose, nagrinėjant
su darbo santykiais susijusias bylas, rengia medžiagą teismams.
7.15. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe.
7.16. Nesant skyriaus vedėjo teikia pirminę teisinę pagalbą asmenims, kurie kreipiasi teisinės
pagalbos, padeda surašyti prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos, įvertina teisinės pagalbos
besikreipusių asmenų turto ir metinių pajamų lygi.
7.17. Rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašus, supažindina į šį rezervą įtrauktus
asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, tvarko jame įrašytų asmenų duomenis.
7.18. Dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar priimančios šalies paramos renginius
institucijoje ar jos padaliniuose, rengia mobilizacijos ir (ar) priimančios šalies paramos mokymo
planus, tvarko informaciją, susijusią su mobilizaciniu ar priimančios šalies paramos mokymu.
7.19. Vykdo kitus Teisės skyriaus vedėjo pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.

SUSIPAŽINAU: _____________________________
(Parašas)

_____________________________
(Vardas, pavardė)

_____________________________
(Data)

_____________________________

