SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI,
EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS
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, valstybės ir
savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų valdymą ir veiklą,
darbo santykių reguliavimą, civilinės būklės aktų registravimą ir apskaitą, su civiline būkle
susijusių paslaugų teikimą, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios
vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymą, civilinius santykius;
 turėti socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam
prilygintą išsilavinimą, teisininko profesinę kvalifikaciją;
 sugebėti reaguoti į valstybės ir Savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir
operatyviai priimti sprendimus;
 sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;
 mokėti 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 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 įgyvendinti Savivaldybės institucijų suformuotą politiką;
 laiku įgyvendina 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, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus veiklos nuostatų reikalavimus;
 dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės plėtros strateginį planą;
 užtikrina rengiamų savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių,
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų bei kitų dokumentų atitikimą
teisės aktams, juos vizuoja, teikia savo pastabas bei pasiūlymus;
 nagrinėja pagal savo kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių,
Savivaldybės administracijos filialų - seniūnijų (Savivaldybės administracijos struktūrinių
teritorinių padalinių) ir į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų bei
Savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės
įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių, kitų valstybės institucijų bei įstaigų,
organizacijų pateiktus Savivaldybei spręsti klausimus ir rengia atitinkamus pasiūlymus;
 rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus;
 rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus,
teikia pasiūlymus dėl sutarčių vykdymo ir vykdymo kontrolės organizavimo;
 rengia ieškininių pareiškimų Lietuvos Respublikos teismams, atsiliepimų į ieškininius
pareiškimus ir kitų procesinių dokumentų projektus;

 atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos teismuose ir
gina Savivaldybės, Savivaldybės administracijos teisėtus reikalavimus;
 konsultuoja teisės klausimais savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, savivaldybės įstaigų ir
savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus bei valdybų narius;
 organizuoja Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus darbą, valdydamas pavaldų personalą,
siekdamas įgyvendinti skyriaus veiklos nuostatuose numatytus uždavinius;
 skyriaus veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;
 rengia skyriaus veiklos nuostatus ir pagal skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos sritis – jų pareigybių aprašymus ir pareiginius
nuostatus;
 kontroliuoja, kaip skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis, atlieka paskirtas užduotis, pavedimus ir vykdo pareigybių aprašymuose ir
pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas;
 dalyvauja Administracinės komisijos prie Savivaldybės tarybos darbe;
 tvirtina civilinės būklės neteisingų įrašų ištaisymo, papildymo, pakeitimo, anuliavimo ir
atkūrimo bylų išvadas;
 atsako už liudijimų blankų apskaitą ir saugojimą;
 teikia informaciją savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojui apie Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų
teisės aktų pakeitimus;
 dalyvauja rengiant paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti bei
projektus, finansuojamus programų ir fondų lėšomis; dalyvauja priežiūros komitetų ar
projektų koordinavimo grupių veikloje, įgyvendinant šiuos projektus;
 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 bei rengia atsakymus;
 pagal savo kompetenciją užmezga ir palaiko ryšius su valstybės institucijomis ir įstaigomis
bei kitais Lietuvos Respublikos miestų (rajonų) savivaldybių administracijų padaliniais ir į
padalinius neįeinančiais valstybės tarnautojais, analizuoja jų patirtį;
 dalyvauja komisijų bei darbo grupių veikloje;
 komplektuoja teisinę literatūrą;
 organizuoja skyriaus dokumentų tvarkymą ir perdavimą į archyvą;
 kontroliuoja, ar skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,
laikosi asmens duomenų apsaugos reikalavimų;
 saugo Savivaldybės turtą, tausoja darbo priemones ir jas naudoja tik tarnybos tikslais;
 laiku atlieka kitus su funkcijomis susijusius savivaldybės mero, savivaldybės mero
pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos
strateginiai tikslai;
 vykdo pagal kompetenciją kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

