SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus,
reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinius
santykius, civilinės būklės aktų registravimą:
 turėti socialinių mokslo studijų sritis socialinio darbo studijų krypties aukštąjį universitetinį ar
jam prilygintą išsilavinimą, socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją;
 mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles,
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer programomis;
 sugebėti atstovauti Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui Savivaldybės ir kitose institucijose.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 padeda formuoti ir įgyvendinti Savivaldybės socialinę politiką;
 laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybių institucijų ir
Savivaldybės administracijos sprendimus viešojo administravimo srityje;
 vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų,
Savivaldybės administracijos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos vidaus
tvarkos taisyklių ir Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatų
reikalavimus;
 savo veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
 rengia pagal kompetenciją savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
 rengia pagal kompetenciją Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų
sutarčių projektus ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;
 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti, dalyvauja
rengiant projektus, finansuojamus iš programų ar fondų lėšų, dalyvauja priežiūros komitetų ar
projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
 registruoja santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, įvaikinimą, tėvystės (motinystės)
nustatymą, nuginčijimą, įrašant civilinės būklės akto įrašus;
 apskaito santuokos sudarymą ir santuokos nutraukimą, sudarytus užsienio valstybėje;
 apskaito bažnyčios (konfesijų) tvarka sudarytas santuokas;
 sudaro vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo,
papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo bylas;
 surašo išvadas vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo bylose ir teikia jas tvirtinti Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijai;
 įrašo vardo, pavardės ir asmens lyties pakeitimo, civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo,
papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir atkūrimo įrašus;
 rengia ir išduoda pakartotinius santuokos ir gimimo civilinės būklės aktų įregistravimo
liudijimus;
 pasirašo civilinės būklės aktų įrašus, liudijimus ir tvirtina juos herbiniu antspaudu;

 išduoda civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, išrašus, kopijas ir pažymas apie šeiminę padėtį
asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje;
 sudaro iškilmingą aplinką santuokoms, jubiliejinėms santuokoms ir gimimui registruoti;
 tvarko įstatymais priskirtus registrus ir duomenis teikia valstybės registrams;
 teikia teisės aktuose nustatytais atvejais civilinės būklės aktų duomenis kitoms įstaigoms;
 rengia nustatyta tvarka ataskaitas, teikia išvadas civilinės būklės aktų registravimo klausimais;
 ruošia nurašymo aktus ilgalaikiam ir trumpalaikiam materialiam turtui ir panaudotoms
medžiagoms nurašyti;
 derina santuokų registravimo poilsio dienomis grafiką su Savivaldybės administracijos
direktoriumi ir skelbia jį Savivaldybės interneto svetainėje, nurodant santuokų registracijos
laiką;
 pagal savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus:
 tvirtina gyvenamosios patalpos savininko ar jo įgalioto asmens tapatybę bei
gyvenamosios patalpos bendraturčių sutikimus;
 gyvenamąją vietą deklaravusio asmens prašymu išduoda nustatytos formos pažymas apie
asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį
patvirtinančius dokumentus;
 tvarko raštvedybą, susijusią su civilinės būklės aktų įrašų registravimu;
 išduoda gyventojų šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
 dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
 saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 vykdo Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo, kai jis negali eiti pareigų dėl
tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo bei kitų priežasčių, šias
funkcijas:
 tvirtina civilinės būklės aktų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo
ir atkūrimo bylų išvadas;
 atsako už liudijimų blankų apskaitą ir saugojimą;
 saugo asmens duomenis, gaunamus pagal savivaldybės ir Savivaldybės administracijos
vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to
reikalauja duomenų tvarkymo tikslai;
 saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;
 tausoja ir prižiūri Savivaldybės turtą, darbo priemones, naudoja juos tik tarnybos tikslais;
 vykdo Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto, atsakingo už
civilinės būklės aktų registravimą, įtraukimą į apskaitą, gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų tvarkymą, funkcijas, kai šis vyriausiasis specialistas negali eiti pareigų dėl
tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo bei kitų priežasčių;
 laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, savivaldybės mero
pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;
 vykdo pagal kompetenciją kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas
funkcijas.

