
Pareigybės aprašymas 

 
     

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Teisės ir personalo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros 

valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 11. 

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją rengti teisės 

aktų projektus personalo valdymo klausimais ir tvarkyti su personalo valdymu, kvalifikacijos 

tobulinimu susijusią dokumentaciją. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – 

personalo valdymas ir specialiose veiklos srityse – personalo dokumentų rengimas ir valdymas. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities 

išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje; 

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus 

ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo (valstybės tarnybos) santykius, taip pat dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, įslaptintos informacijos administravimo taisyklių 

reikalavimus; 

6.4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti ir 

apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; 

6.5. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer 

kompiuterinėmis programomis; 

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų personalo klausimais projektus; 

7.2. įformina dokumentaciją, skiriant (priimant) asmenis į pareigas (darbą), suteikiant 

pareiginius rangus, suteikiant kasmetines, tikslines ir nemokamas atostogas, papildomas poilsio 

dienas, atostogas kvalifikacijai kelti, pratęsiant tarnybą, perkeliant į kitas pareigas, atleidžiant iš 

tarnybos (darbo); 



7.3. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka asmenų, priimamų į tarnybą specialų tikrinimą, 

užtikrindamas informacijos apie asmenį konfidencialumą; 

7.4. dalyvauja organizuojant konkursus laisvoms pareigybėms užimti; 

7.5. teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentaciją ir organizuoja pareigūnų periodinius 

sveikatos patikrinimus; 

7.6. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, tvarko duomenis Kalėjimų 

departamente veikiančiose personalo valdymo informacinėse sistemose ir valstybės tarnautojų 

registre; 

7.7. dalyvauja Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos 

nagrinėjimo komisijos darbe, rengia komisijai medžiagą bei komisijos darbą įformina protokolu, 

rengia teisės aktų projektus dėl valstybės tarnautojams išduotų leidimų dirbti kitą darbą; 

7.8. pagal kompetenciją rengia dokumentus, susijusius su tarnybinių nuobaudų ar 

paskatinimų skyrimu, vykdo paskirtų tarnybinių nuobaudų ir paskatinimų apskaitą; 

7.9. tvarko skyriaus įslaptintų dokumentų bylas, formuoja ir tvarko skyriuje sudaromas 

nomenklatūrines bylas personalo ir įstaigos veiklos klausimais; 

7.10. tvarko Kalėjimų departamento darbuotojų atostogų apskaitą, nustato kasmetinių 

atostogų trukmę kiekvienam Kalėjimų departamento darbuotojui bei užtikrina atostogų grafikų 

sudarymą; 

7.11. pildo Kalėjimų departamento vadovybės ir skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos 

žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą; 

7.12. organizuoja Kalėjimų departamento personalo kvalifikacijos kėlimą ir įvadinį 

mokymą, rengia dokumentų projektus, metinius mokymo planus; 

7.13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

personalo kvalifikacijos kėlimo ir įvadinio mokymo proceso organizavimo ir rengia su tuo susijusią 

dokumentaciją; 

7.14. nagrinėja nuteistųjų, suimtųjų, piliečių ir darbuotojų pareiškimus (prašymus), skundus 

ir pasiūlymus personalo klausimais; 

7.15. pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių personalo tarnyboms; 

7.16. pagal savo kompetenciją teikia skyriaus viršininkui pasiūlymus personalo valdymo 

tobulinimo klausimais; 

7.17. skyriaus viršininko pavedimu vykdo kitų šio skyriaus darbuotojų (jų atostogų, 

komandiruočių metu ar ligos atveju) pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas; 

7.18. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus 

viršininko pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus skyriaus viršininko 

pavaduotojui. 
 


