
SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS 

PAREIGAS 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 

• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo organizavimo ir vadovavimo patirtį;  

• būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, 

valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;  

• atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute (toliau – Statutas); 

• mokėti dirbti su Microsoft Office programomis; 

• teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija. 

• atitikti III skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, 

pretenduojantiems į vidaus ir kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, 

pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-

380/V-618“ 

 

 

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

• Siekiant užtikrinti padaliniui pavestų uždavinių įgyvendinimą: 

o organizuoja ir administruoja Personalo skyriaus veiklą; 

o ruošia Personalo skyriaus veiklos planus, teikia su personalo valdymu susijusius 

pasiūlymus į įstaigos planus, ruošia ataskaitas apie jų vykdymą; 

o rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus dėl įstaigos struktūros, valdymo 

schemos ir pareigybių sąrašų tvirtinimo ir keitimo; 

o organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

veiklos vertinimo procedūras; 

o įformina dokumentaciją skiriant tarnybines nuobaudas, skatinant ir apdovanojant 

personalą, suteikiant rangus;  

o rengia dokumentus ir įsakymo projektus dėl komandiruočių; 

o bendradarbiauja su įstaigomis ir organizacijomis, siekiant užtikrinti darbuotojų 

paiešką, mokymą, profesinio mokymo viešinimą ir kitais žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais; 

o tvarko Valstybės tarnautojų registrą, koreguoja duomenis, įveda pasikeitimus. 

o rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondui Personalo skyriaus 

kompetencijai priskirtus pranešimus. 

• Siekiant didinti administracinio padalinio veiklos efektyvumą, vertina Personalo 

skyriui pateiktų pareigybių aprašymų projektus, konsultuoja įstaigos administracinių padalinių 

vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų 

pakeitimo ar papildymo. 

• Siekdamas užtikrinti efektyvią įstaigos žmogiškųjų išteklių vadybą: 

o organizuoja  atrankas ir konkursus į laisvas pareigybes, dalyvauja jų procese; 

o užtikrina, kad naujai priimami darbuotojai atitiktų specialius reikalavimus, 

nustatytus pareigybių aprašymuose; 



 2 

o rengia visiškos materialinės atsakomybės sutarčių projektus ir teikia juos pasirašyti 

darbuotojams ir įstaigos vadovui; 

o organizuoja karjeros valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimą. 

• Tvarko privačių interesų deklaracijų informacinę sistemą IDIS, teikia konsultacijos 

privačių interesų deklaravimo klausimais įstaigos darbuotojams, siekdamas Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo. 

• Priima, apskaito, tvarko  ir saugo Kriminalinės žvalgybos skyriaus 

pareigūnų metines pajamų ir turto deklaracijas, prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį 

vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms, siekdamas įstatymų 

nuostatų įgyvendinimo. 

• Siekdamas nuolat tobulinti darbuotojų žinias ir profesinį meistriškumą: 

o organizuoja ir vykdo įstaigos personalo mokymą tarnybos vietose ir žinių 

patikrinimus; 

o organizuoja ir vykdo personalo mokymą ir kvalifikacijos kėlimą kitose mokymo 

įstaigose; 

o rengia metinį valstybės tarnautojų mokymo planą; 

• Siekdamas įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas: 

o rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia įstaigos darbuotojų asmeniniams ir 

socialiniams poreikiams tenkinti; 

o rengia dokumentus dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį suteikimo; 

o organizuoja ir kontroliuoja valstybės tarnautojų stažų ir darbuotojų dirbančių pagal 

darbo sutartis, profesinio ir vadovaujamojo stažo patirčių skaičiavimą ir patvirtinimą; 

o vykdo Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės 

reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis programą; 

o organizuoja statutinių valstybės tarnautojų periodinius sveikatos tikrinimus. 

• Kontroliuoja dokumentų, sutarčių rengimą ir tvarkymą Personalo skyriuje, siekiant 

užtikrinti dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų 

įgyvendinimą. 

• Direktoriui pavedus, organizuoja ir dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus dėl 

įstaigos darbuotojų tarnybinių nusižengimų, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus teikia išvadas ir 

pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Personalo skyriaus veiklą. 

• Siekdamas užtikrinti įstaigai pavestų užduočių vykdymą, dalyvauja komisijų, į kurių 

sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe.  

• Kontroliuoja, kad darbuotojų darbo poilsio ir laikas atitiktų teisės aktų reikalavimus. 

• Gerinant asmenų aptarnavimą įstaigoje, priima suimtuosius ir nuteistuosius 

asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų, piliečių bei 

įstaigos darbuotojų skundus, pareiškimus, pasiūlymus užtikrinant asmenų teisę į įstatymais pagrįstą 

ir objektyvų skundų bei prašymų nagrinėjimą. 

• Pagal direktoriaus pavedimą patruliuoja įstaigos teritorijoje ir dalyvauja bendrosiose 

kratose. 

• Siekdamas įstaigos strateginių tikslų bei skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimo, 

vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už Personalo skyriaus 

veiklą, pavedimus. 


