
Vidmantas Juršėnas

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei

kitus teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją ir kontrolę, valstybės tarnybą,
darbo santykius, viešąjį administravimą;

 mokėti kaupti, sisteminti, sugebėti apibendrinti ir analizuoti teisinę informaciją ir rengti
išvadas;

 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių
mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį,
korupcijos prevencijos ir kontrolės bei personalo valdymo srityse;

 gebėti rengti individualius teisės taikymo aktus, susijusius su įstaigos personalo
administravimu, bei teisės aktų projektus, susijusius su įstaigai pavestų funkcijų
įgyvendinimu;

 mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą bei bendradarbiauti su įvairių
valstybės valdymo sričių institucijų ir įstaigų tarnautojais;

 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo
taisykles;

 mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinėse sistemose Microsoft vartojimo
programomis ir darbo tinkle įrankiais);

 būti pareigingas, nešališkas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti.

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę, teikia pasiūlymus korupcijos prevencijos

klausimais;
 atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą;
 atlieka Centro sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę;
 dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su korupcijos prevencija ir kontrole;
 rengia direktoriaus įsakymų projektus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal

darbo sutartis (toliau – darbuotojai), priėmimu, perkėlimu ir atleidimu, skatinimo, tarnybinių
nuobaudų skyrimo, atostogų, komandiruočių ir kt.;

 rengia darbo sutarčių projektus, ataskaitas personalo ir etatų klausimais;
 rengia struktūrinių padalinių nuostatų, pareigybių aprašymų projektus;
 rengia dokumentus, reikalingus darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;
 vykdo kokybinę ir kiekybinę personalo analizę ir teikia pasiūlymus personalo

administravimo klausimais;
 priima ir registruoja darbuotojų (pretendentų dirbti valstybės tarnyboje) viešųjų ir privačiųjų

interesų deklaracijas, konsultuoja privačių interesų deklaravimo klausimais, rengia sąrašą
pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus;

 pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo ir įstaigos
administracijos pavedimus.


