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, darbo
santykių reguliavimą, valstybės ir savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, biudžetinių ir
viešųjų įstaigų valdymą ir veiklą, susijusią su darbo santykiais, personalo administravimu;
 turėti socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo studijų krypties
aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, teisės arba viešojo administravimo
magistro kvalifikacinį laipsnį;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir Savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
 mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminiu požiūriu vertinti ir apibendrinti informaciją,
rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 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 Excel, 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 savivaldybės administracijos direktoriui formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo
politiką, valdyti personalą;
 laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės 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;
 dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės plėtros strateginį planą;
 padeda organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę
kultūrą;
 rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų personalo klausimais bei kitų dokumentų projektus;
 pagal kompetenciją užtikrina rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero
potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų, kitų dokumentų
atitikimą teisės aktams, vizuoja dokumentų projektus, teikia savo pastabas bei pasiūlymus;
 rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių, susijusių su
darbo santykiais ir mokymu, projektus, teikia pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir vykdymo
kontrolės organizavimo;
 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei
projektus, finansuojamus fondų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar projektų
koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
 nagrinėja pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių,
Savivaldybės administracijos filialų – seniūnijų (Savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių) ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, savivaldybės įstaigų,


























savivaldybės kontroliuojamų įmonių, valstybės institucijų bei įstaigų, organizacijų pateiktus
Savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;
atlieka personalo sudėties analizę;
padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį;
sudaro Savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus;
atlieka organizacinį darbą, aprašant ir įvertinant savivaldybės institucijų bei Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojų pareigybes, rengiant valstybės tarnautojų pareigybių
aprašymus, Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareiginius nuostatus;
analizuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių
(seniūnijų) veiklos nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus, darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginius nuostatus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų
pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus; supažindina valstybės tarnautojus su jų
pareigybių aprašymais, savivaldybės įstaigų vadovus ir Savivaldybės administracijos
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, - su jų pareigybių aprašymais ir pareiginiais
nuostatais;
rengia, registruoja ir komplektuoja darbo sutartis, atsako už jų originalų saugumą; veda
darbo sutarčių registravimo žurnalą;
tvarko Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės viešojo administravimo įstaigų valstybės
tarnautojų pažymėjimų, Savivaldybės įstaigų vadovų ir Savivaldybės administracijos
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimų išdavimo apskaitą;
organizuoja konkursus į Savivaldybės viešojo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų
pareigas ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, kurios įtrauktos į Lietuvos
Respublikos teisės aktais nustatytą konkursinių pareigų sąrašą (savivaldybės įstaigų vadovų
ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovų pareigas);
padeda įstaigos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą įstaigoje;
padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
rengia Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atostogų grafikus;
tvarko savivaldybės tarybos narių, savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo apskaitą, rengia
mokymo planus ir ataskaitas, palaiko ryšius su valstybės tarnautojų mokymo bei kitomis
mokymo įstaigomis;
pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui pranešimus apie
apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią, pabaigą, nedraudiminį laikotarpį,
suteiktas tėvystės atostogas bei atostogas vaikui prižiūrėti;
skaičiuoja valstybės politikų ištarnautus Lietuvos valstybei metus, valstybės tarnautojų
tarnybos Lietuvos valstybei stažą; valstybės tarnautojų tarnybos Savivaldybės institucijoje ar
įstaigoje stažą; Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo įstaigoje stažą; rengia savivaldybės administracijos direktoriui teikiamus pranešimus
apie valstybės politikų bei valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą;
teikia savivaldybės administracijos direktoriui rašytinę informaciją apie Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo drausmės pažeidimus ir juos tiria;
tvarko Savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos personalo bei Savivaldybės
biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų asmens bylas;
organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
tvarko Valstybės tarnautojų registrą;

 pateikia pagal bylų nomenklatūrą archyvui sutvarkytus dokumentus personalo klausimais;
 pagal savo kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius personalo administravimo klausimais su
valstybės institucijomis ir įstaigomis bei kitų Lietuvos Respublikos miestų (rajonų)
savivaldybių administracijų padaliniais ir į padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais
bei savivaldybių administracijų darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, analizuoja jų
veiklos patirtį;
 nustatytąja tvarka nagrinėja gautus asmenų prašymus ir skundus, apibendrina prašymuose ir
skunduose keliamas problemas, informuoja apie jas savivaldybės administracijos direktorių,
teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas; rengia atsakymus;
 dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;
 komplektuoja teisinę literatūrą personalo administravimo klausimais;
 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;
 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.

