
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

• Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą. 

• Žinoti valstybės tarnybą, tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, taip pat dokumentų 

rengimo taisykles. 

• Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

• Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).  

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

 

  

PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

• Siekiant Personalo skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo: 

o pildo, formuoja, ir perduoda įstaigos archyvui: 

o įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis bei valstybės tarnautojų asmens 

bylas; 

o Personalo skyriaus nomenklatūrines bylas (išskyrus nomenklatūrines bylas, priskirtas 

kitiems Personalo skyriaus darbuotojams, šias bylas tik perduoda įstaigos archyvui); 

• dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus 

įsakymais, darbe; 

• tvarko personalo apskaitą, rengia mėnesio, pusmečio, metines ataskaitas personalo 

tvarkymo klausimais ir pateikia jas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas). 

• pretendentams į statutinio, karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal 

darbo sutartį pareigas išduoda siuntimus į medicinos įstaigą pasitikrinti sveikatos; 

• tvarko statutinių, karjeros valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, kasmetinių atostogų apskaitą, rengia metines nepanaudotų atostogų ataskaitas ir jas teikia 

įstaigos Buhalterinės apskaitos skyriui. 

• Rengia įsakymų projektus, juos derina, teikia vadovui pasirašyti bei įformina kitą 

dokumentaciją, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą: 

o suteikiant atostogas (kasmetines, kasmetines papildomas, tikslines); 

o priimant pretendentų į pareigas ir profesinį mokymą dokumentus; 

o priimant (skiriant) darbuotojus į pareigas, priimant priesaiką, atleidžiant iš tarnybos 

(darbo); 

o susijusią su pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimu, suteikus pareigūnams 

kvalifikacines kategorijas. 

• Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir pateikia Kalėjimų departamentui dokumentus dėl 

pareigūnų valstybinių pensijų skyrimo išeinantiems į pensiją pareigūnams, siekiant užtikrinti tai 

reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą. 

• Siekiant įvertinti pretendento į laisvas pareigas tinkamumą jas užimti, atlieka jų specialų 

tikrinimą pagal priskirtus registrus. Atlikus specialų patikrinimą parengia pažymą apie specialaus 

tikrinimo rezultatus, ją derina ir pateikia įstaigos vadovui susipažinimui ir vizavimui. 

• Siekiant užtikrinti tinkamą kompiuterinių duomenų bazių formavimą: 

o Renka, sistemina, atnaujina ir įveda į kompiuterinę duomenų bazę KADIS – I 

duomenis apie įstaigos personalą,  

o Įveda į VATIS registrą duomenis apie įstaigos darbuotojams priklausančias, suteiktas 

ir likusias kasmetines, kasmetines papildomas atostogas. 



• Gamina, registruoja ir išduoda nuolatinius leidimus, ruošia sunaikinimui negaliojančių 

nuolatinių leidimų aktų projektus. 

• Sudaro darbo sutarčių projektus, pildo darbo sutarčių registracijos žurnalą, taip 

užtikrinant šią procedūrą reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą. 

• Naujai priimtus į įstaigą darbuotojus supažindina su pareigybės aprašymais, padalinio 

nuostatais ir bendrą įstaigos tvarką reglamentuojančiais teisės aktais.  

• Rengia Kriminalinės žvalgybos skyriui pažymas apie darbuotojus. 

• Personalo skyriaus viršininkui teikia pasiūlymus visais darbo su personalu klausimais, 

siekiant tobulinti personalo valdymo politiką.  

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

užtikrinant šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuluotų uždavinių įgyvendinimą. 

• Laikinai nesant Personalo skyriaus vyresniojo specialisto (atostogos, liga, komandiruotė 

ir kt.)  vykdo jo funkcijas, susijusias su žmogiškųjų išteklių valdymu. 

• Vykdo kitus susijusius su užimamomis pareigomis Lietuvos Respublikos įstatymus, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus nenuolatinio pobūdžio Personalo skyriaus 

viršininko pavedimus, užtikrinant skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą. 

 


