
PERSONALO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 
 

Personalo skyriaus pagrindiniai uždaviniai: 
• pad÷ti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką; 
• pad÷ti įstaigos vadovui valdyti personalą; 
• organizuoti žmogiškųjų išteklių pl÷trą ir dalyvauti formuojant įstaigos organizacinę 

kultūrą; 
• organizuoti ir kontroliuoti teis÷s aktų personalo klausimais vykdymą. 
Personalo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
• atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos vadovui 

siūlymus d÷l žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo; 
• kartu su kitais įstaigos administraciniais padaliniais atlieka šių padalinių funkcijų ir 

(ar) įstaigos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia įstaigos vadovui siūlymus d÷l 
tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teis÷s aktuose įstaigai nustatytus 
uždavinius; 

• atlieka personalo sud÷ties analizę, tvarko personalo apskaitą, ruošia statistines 
ataskaitas ir, jų pagrindu, analitines pažymas.  

• padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje; 
• padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sud÷tį; 
• padeda įstaigos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir 

integravimą įstaigoje; 
• padeda įstaigos vadovui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro 

įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su 
žmogiškųjų išteklių pl÷tros organizavimu susijusias funkcijas; 

• padeda įstaigos vadovui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, įformina 
dokumentaciją skatinant ir apdovanojant personalą; 

• pagal kompetenciją kontroliuoja, dalyvauja bei konsultuoja rengiant įstaigos vidaus 
tvarką ir administracinių padalinių veiklą reguliuojančių teis÷s aktų projektus bei tikrina jų atitikimą 
galiojantiems teis÷s aktams; 

• rengia teis÷s aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais; 
• atstovauja įstaigą teismuose, nagrin÷jant administracines ir civilines bylas, sprendžia 

kitus su įstaigos veikla susijusius teisinius klausimus kitose institucijose, įstaigose, įmon÷se ar 
organizacijose;  

• renka ir kaupia metodinę medžiagą ir teisinę literatūrą, įstaigos darbuotojams teikia 
informaciją apie naujai priimtus teis÷s aktus, jų pakeitimus bei papildymus; 

• pagal kompetenciją kartu su kitais įstaigos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos 
taisyklių laikymąsi, teikia įstaigos vadovui siūlymus d÷l darbo drausm÷s, darbo ir tarnybos sąlygų 
įstaigoje gerinimo; 

• rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja įstaigos padalinių vadovus 
pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus d÷l pareigybių aprašymų keitimo ir 
papildymo; 

• informuoja direktoriaus pavaduotoją apie laisvas darbo vietas bei organizuoja naujų 
darbuotojų paiešką, renka reikalingus duomenis apie naujus kandidatus, organizuoja personalo 
pri÷mimą į pareigas ir atleidimą iš jų, įformina dokumentaciją skiriant pareigūnus į pareigas, 
suteikiant pareiginį laipsnį, išduodant tarnybinius pažym÷jimus, priimant priesaiką, atleidžiant iš 
tarnybos; 

• padeda įstaigos vadovo sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, 
pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą; 



• dalyvauja komisijų veikloje ir pasitarimuose personalo klausimais; 
• įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Lietuvos Respublikos 

valstyb÷s tarnautojų registrui; 
• organizuoja ir kontroliuoja įstaigos valstyb÷s tarnautojų tarnybin÷s veiklos vertinimą, 

kvalifikacinių kategorijų suteikimo eigą ir įformina jų suteikimą, organizuoja pareigūnų atestavimą, 
kontroliuoja jo eigą ir atestacin÷s komisijos išvadų realizavimą; 

• organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko 
apskaitą; 

• padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;  
• formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir 

kitas archyvines bylas personalo klausimais; 
• pagal kompetenciją padeda įstaigos vadovui užtikrinti personalo elgesio ir profesin÷s 

etikos normų laikymąsi, įformina dokumentaciją skiriant tarnybines nuobaudas; 
• pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių 

ir tarptautin÷mis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus; 
• padeda įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstyb÷s tarnyboje, 

vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo 
(Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) nuostatas, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teis÷s 
aktai nenustato kitaip; 

• nagrin÷ja ir organizuoja piliečių bei darbuotojų skundus ir pareiškimus personalo 
klausimais; 

• pagal kompetenciją vykdo kitas teis÷s aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos vadovo 
pavedimus. 
 


