
Mindaugas Buckiūnas

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių

mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei

kitus teisės aktus, reguliuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą;
 mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus, metodines rekomendacijas ir kitus dokumentus;
 mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
 sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu

paketu ir naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
 pagal kompetenciją gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su

įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta direktoriaus įsakymu
patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija, sąraše ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su kitų
valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija.

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 organizuoja konkursus į valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau

– darbuotojai), pareigas;
 užsako ir išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus, tvarko jų apskaitą;
 pasirašytinai supažindina naujai priimtus darbuotojus su įstaigos darbo tvarką reguliuojančiais

dokumentais, jų pareigybių aprašymais;
 nagrinėja darbuotojų pareigybių aprašymus, vertina ar pareigybei priskirtos funkcijos atitinka

pareigybės paskirtį, bendrąsias ir/ar specialiąsias veiklos sritis, ar tinkamai nustatytas
pareigybės pavaldumas, ar specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam valstybės
tarnautojui, atitinka pareigybei priskirtas funkcijas, ar tinkamai nustatyti valstybės tarnautojo
pareigybės pavadinimas, lygis ir kategorija, išsilavinimo lygis;

 rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti pareigybių sąrašą;
 skaičiuoja ir tikslina valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą, darbuotojų darbo

stažą;
 tvarko Valstybės tarnautojų registrą;
 organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras;
 rengia valstybės tarnautojų mokymo planus;
 rengia ir teikia įstaigos vadovui tvirtinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų

grafikus;
 tikrina darbo laiko apskaitos žiniaraščius, teikia konsultacijas atsakingiems asmenims

darbuotojų darbo laiko apskaitos klausimais;
 personalo valdymo ir darbo užmokesčio skaičiavimo sistemoje „Paskata“ atlieka:

o naujų darbuotojų duomenų suvedimą į sistemą;
o darbuotojų pareigų perkėlimus, atleidimus, priskiria darbo grafikus;
o sukurtuose padaliniuose tvarko etatus, etatų dalis ir juos aprašo;
o įveda kasmetines ir tikslines atostogas, komandiruotes, neatvykimą į darbą,

nedarbingumo laikotarpius ir kitus nukrypimus nuo normalaus darbo laiko;
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o formuoja kasmėnesinius ir metinius darbuotojų darbo grafikus;
 sudaro darbuotojų (pareigybių), kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus,

kontroliuoja kaip laikomasi sveikatos tikrinimo grafikų;
 tiria ir registruoja nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus

duomenis, susijusius su darbuotojų sveikata darbe;
 rengia įstaigos direktoriaus įsakymų projektus dėl įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų

priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo,
valstybės tarnybos termino pratęsimo karjeros valstybės tarnautojams, pareigybių aprašymų
tvirtinimo ir kitais su įstaigos personalo valdymu susijusiais klausimais;

 pagal atskirus pavedimus rengia kitus teisės aktų projektus;
 pagal kompetenciją konsultuoja įstaigos administraciją ir darbuotojus juridiniais klausimais;
 rengia darbo sutartis, jų pakeitimus ir papildymus, jas registruoja, pildo darbuotojų asmens

korteles;
 pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, rengiant teisės aktų projektus;
 pagal kompetenciją nagrinėja interesantų prašymus, skundus ir pasiūlymus, teikia išvadas;
 pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į institucijų, įmonių, įstaigų ar organizacijų

paklausimus;
 analizuoja savo veiklos rezultatus, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos

gerinimo;
 tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir

užsienyje;
 darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais,

įstaigos direktoriaus įsakymais, įstaigos nuostatais, darbo reglamentu ir vidaus tvarkos
taisyklėmis, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

 pagal kompetenciją laiku bei kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius,
nenuolatinio pobūdžio įstaigos administracijos, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu.


