SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir
kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą,
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos ir vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių nacionalinių ir
tarptautinių teisės aktų nuostatas;
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį.
- sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
- mokėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;
- mokėti kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti
išvadas, teikti pasiūlymus;
- išmanyti įvairių amžiaus tarpsnių vaikų raidos ypatumus ir su jais susijusius socialinius,
emocinius ir kt. poreikius, gebėti užmegzti ir palaikyti kontaktą su vaiku ir vertinti individualius jo
poreikius, atstovauti vaiko teisėms ir geriausiems vaiko interesams ir ginti juos teisės aktų nustatyta
tvarka;
- turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, apie Lietuvos socialinės apsaugos,
švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemas bei nepilnamečių justiciją;
- gebėti bendradarbiauti su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei pagalbą vaikui ir šeimai
teikiančiomis organizacijomis, sprendžiant įvairius su vaiko teisių apsauga bei vaiko gerovės
užtikrinimu susijusius klausimus;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- sugebėti atstovauti Vaiko teisių apsaugos skyriui savivaldybės ir kitose institucijose savo
atliekamų funkcijų srityje;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
- sugebėti rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo vykdomų funkcijų srityje;
- mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
- rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
- dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir tarptautinių programų
paramai gauti bei projektus, finansuojamus fondų ar programų lėšomis; dalyvauja priežiūros
komitetų ar projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
- vykdo vaiko teisių apsaugą savivaldybės teritorijoje;
- pagal kompetenciją organizuoja vaiko globą (rūpybą), jos priežiūrą;
- rengia ir įgyvendina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos priemones, tarp jų ir skirtas
vaiko teisių pažeidimų prevencijai gerinti;
- nustato teisės aktų nustatyta tvarka vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), ir organizuoja
likusių be tėvų globos vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą ir pasibaigimą;
- organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka asmens, norinčio tapti vaiko globėju
(rūpintoju), įvaikintoju, pasirengimą ir parenka likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią toms
pareigoms asmenį;
- sudaro teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globos (rūpybos) planą ir konsultuoja sudarant
individualų socialinės globos planą;

- prižiūri teisės aktų nustatyta tvarka vaiko globą (rūpybą) šeimose ir socialinės globos
įstaigose, dėl to bendradarbiauja su institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga;
- rengia dokumentus, kreipiantis teisės aktų nustatyta tvarka į teismą dėl:
- nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo
sąlygos;
- vaiko kilmės iš motinos nustatymo;
- tėvystės nustatymo;
- laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo;
- vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesais išieškojimo;
- nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
- nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;
- nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti
savo pajamomis ir turtu apribojimo arba atėmimo;
- teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar
panaikinimo;
- vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
- vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo nustatant nuolatinę globą (rūpybą);
- vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, jeigu šis jų negali atlikti dėl savo ar
artimųjų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar kitų svarbių priežasčių, taip pat dėl
globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų, jeigu globėjas (rūpintojas) netinkamai atlieka pareigas,
neužtikrina globojamo (rūpinamo) vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos, naudojasi savo teisėmis
savanaudiškais tikslais;
- vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos);
- vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) panaikinimo;
- vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo nepilnamečiam jų vaikui priklausančio turto
netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
- dalyvauja teismo posėdžiuose ir rengia teismui išvadą:
- ar nepažeidžiamos nepilnamečių ir jų vaikų teisės ir teisėti interesai, sprendžiant
klausimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra nepilnamečiai;
- ar nepažeidžiamos vaikų teisės, sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų
nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium;
- dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo
priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo), ištyręs šeimos aplinkos sąlygas;
- dėl įvaikinimo;
- dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu), kai nagrinėjamas
pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
- dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų
(jeigu Skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio), ištyręs šeimos gyvenimo sąlygas;
- ar tikslinga sumažinti santuokinį amžių ir ar tai atitinka nepilnamečio interesus,
sprendžiant klausimą dėl santuokinio amžiaus sumažinimo;
- dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio (įskaitant globojamą (rūpinamą) vaiką) turtu;
- apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo
perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo;
- kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
- įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauja teismų posėdžiuose ir ikiteisminio tyrimo
metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose,
kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja
nepilnametis;
- dalyvauja Skyriaus darbo metu teisės aktų nustatyta tvarka vykdymo procese, vykdant
neturtinio pobūdžio sprendimus vaiko atžvilgiu;

- dalyvauja jaunesnio kaip aštuoniolikos metų liudytojo arba nukentėjusiojo apklausoje pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas;
- registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis
apie vaiko globą (rūpybą);
- rengia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymą įrašyti šeimą į vaikus auginančių
socialinės rizikos aplinkoje šeimų sąrašą ir išbraukti iš jo, tvarko šių šeimų ir jų vaikų apskaitą;
- teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui įsakymo dėl vaiko
laikinosios globos (rūpybos) nustatymo ir teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos)
nustatymo kopijas;
- persiunčia teisės aktų nustatyta tvarka Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos teismo sprendimo dėl tėvų valdžios apribojimo arba globėjo
(rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko
globėjo (rūpintojo) atleidimo ar nušalinimo nuo pareigų kopijas;
- rengia vaikų globos namų administracijai rašytinę informaciją apie fizinio asmens
tinkamumą (netinkamumą) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą;
- tvarko galimų įvaikinti vaikų ir norinčių įvaikinti vaikus asmenų bylas;
- konsultuoja tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, pedagogus, socialinius darbuotojus, kitus
fizinius bei juridinius asmenis ir pačius vaikus jų teisių apsaugos, globos (rūpybos) klausimais;
- rengia dokumentus, reikalingus kreipiantis į atitinkamas teisėsaugos institucijas dėl asmens,
keliančio grėsmę vaiko saugumui ir sveikatai, patraukimo administracinėn atsakomybėn ar
baudžiamojo persekiojimo pradėjimo;
- tvarko vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo tėvų, laikinai išvykstančių į užsienį,
prašymu atvejų apskaitą ir perduoda ją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad būtų užtikrinta šių nepilnamečių apsauga;
- rengia teisės aktų nustatyta tvarka socialiniam darbuotojui išvadas dėl trumpalaikės ir
ilgalaikės socialinės globos likusiam be tėvų globos vaikui skyrimo;
- teikia tėvui ar motinai informaciją apie vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus tuos
atvejus, kai yra grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei iš tėvo ar motinos pusės, kitais įstatymų
nustatytais atvejais;
- dalyvauja teisės aktų nustatyta tvarka tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko
teisių apsauga, veikloje;
- bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis,
Socialinių paslaugų centru ir derina su jais veiksmus ir sprendimus:
- organizuojant globojamam (rūpinamam) vaikui socialinę globą ir socialinę priežiūrą jo
tėvams;
- rengiant bendrus pasitarimus socialinių globos įstaigų darbuotojams vaikų globos
(rūpybos) vykdymo užtikrinimo institucijoje klausimais;
- teikiant metodinę paramą socialiniams darbuotojams;
- sprendžiant kitus su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus;
- ginant vaiko teises ir teisėtus interesus bendrauja su šiais subjektais: šeimų vaikais, globėjų
(rūpintojų) šeimose, socialinės globos, švietimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose
apgyvendintais vaikais, socializacijos centruose ugdomais ar darbo ir laisvės atėmimo vietose
esančiais vaikais ir šių įstaigų administracijomis, vaikų tėvais, kitais vaikų atstovais pagal įstatymą,
domisi vaikų elgesiu, ugdymo sąlygomis, jų teisių ir teisėtų interesų apsauga;
- bendradarbiauja su ministerijomis, Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), Lietuvos
Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, teismais, prokuratūromis, kitomis
valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;

- bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba vaiko teisių
apsaugos praktinio įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje ir tarptautinių ar Europos Sąjungos teisės
aktų nuostatų įgyvendinimo klausimais;
- bendradarbiaudamas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, dalyvauja jos
rengiamuose pasitarimuose ir seminaruose;
- surašo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka administracinių teisės pažeidimų
protokolus;
- Skyriaus darbo metu įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paima vaiką iš šeimos ar
kitos jo buvimo vietos, kai tėvai pažeidžia vaiko teises ir teisėtus interesus, ir laikinai apgyvendina
jį šeimoje arba socialinės globos įstaigoje, iki išsprendžiami vaiko grąžinimo tėvams arba vaiko
globos (rūpybos) nustatymo klausimai;
- vykdo papildomai Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, tarnybinių
komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
- dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
- vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas
funkcijas.
______________________

