
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypties teisės 

srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. 

• Žinoti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, tarnybą Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus. 

• Mokėti dirbti su Microsoft Office programomis.  

• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo 

taisykles, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo, skelbimo ir įsigaliojimo tvarkas. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

• Siekiant užtikrinti Personalo skyriui keliamų uždavinių įgyvendinimą: 

o pagal pavedimą rengia teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymu, 

projektus; 

o rengia teisinio pobūdžio dokumentų projektus, dalyvauja šių dokumentų projektų 

svarstyme; 

o pagal pavedimą dalyvauja civilinių ir administracinių ginčų teisminio nagrinėjimo 

procesuose, kuriuose viena iš šalių – Šiaulių tardymo izoliatorius;  

o pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja įstaigą teismuose, sprendžia kitus su įstaigos 

veikla susijusius teisinius klausimus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose; 

o pagal pavedimą nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir 

rengia į juos atsakymų projektus; 

• Siekiant užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą pagal pavedimą: 

o vykdo konkursus į laisvas pareigybes, į kurias priimama konkurso būdu; 

o organizuoja ir atlieka tarnybinių pažymėjimų pareigūnams išdavimą, keitimą bei 

negaliojančių tarnybinių pažymėjimų grąžinimą Kalėjimų departamentui;  

o pildo, formuoja, ir perduoda įstaigos archyvui darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, asmens bylas; 

o seka darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo patirtį bei vadovaujamo darbo 

patirtį, inicijuoja darbo sutarčių pakeitimą, pasikeitus darbo ir (ar) vadovaujamo darbo patirčiai; 

o organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo procesą. 

• Konsultuoja įstaigos darbuotojus Personalo veiklos klausimais pagal kompetenciją. 

• Pagal pavedimą rengia dalyvavimo projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos 

ir kitų struktūrinių fondų, paraiškas ir administruoja patvirtintus projektus, siekiant užtikrinti 

kokybišką projektų rengimą ir Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą. 

• Pagal pavedimą atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus dėl įstaigos 

darbuotojų tarnybinių nusižengimų. 

• Atlieka patikrinimus, susijusius su administracinių padalinių veiklos atitikimu 

galiojančiam teisiniam reglamentavimui. 

• Tvarko su Personalo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašyme numatytų 

funkcijų įgyvendinimu susijusias nomenklatūrines bylas, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų 

tvarkymą. 

• Dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, 

užtikrinant šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluotų uždavinių įgyvendinimą. 

• Laikinai nesant Personalo skyriaus juriskonsulto ir (ar) Personalo skyriaus inspektoriaus 

(atostogos, liga, komandiruotė ir kt.)  vykdo jų funkcijas. 

• Vykdo kitus, su užimamomis pareigomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Personalo skyriaus veiklą ir Personalo skyriaus viršininko 

pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų ir skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimo. 


