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IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

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

6.1. turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų 

sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų sritis, 

teisės kryptis) išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį; 

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų socialinę integraciją, viešąjį administravimą, 

valstybės tarnybą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, informacijos teikimą visuomenei; 

6.4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus; 

6.5. išmanyti raštvedybos, teisės aktų  ir dokumentų rengimo taisykles; 

6.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis 

interneto naršykle. 

 

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, susijusius su 

departamento veikla, teisinio pobūdžio dokumentus (tvarkas, taisykles, įsakymus, sutartis, įgaliojimus ir kt.), 

susijusius su skyriaus vykdomomis funkcijomis; 

7.2. nagrinėja ir įvertina teisinio pobūdžio dokumentų (tvarkų, taisyklių, įsakymų, sutarčių, įgaliojimų 

ir kt.), pateiktų peržiūrėjimui, pagrįstumą, teikia siūlymus dėl teisinio pobūdžio dokumentų pildymo ar 

tikslinimo, siekiant, kad visi dokumentai būtų teisėti ir pagrįsti; 

7.3. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl naujai parengtų teisės aktų projektų, departamento vidaus 

dokumentų keitimo, pildymo, tobulinimo ir jų atitikimo galiojantiems teisės aktams; 

7.4. atstovauja departamentą visų instancijų teismuose bylose dėl globos nustatymo ir globėjo skyrimo 

neveiksniam asmeniui ir kitose bylose, rengia dokumentus teisėsaugos institucijoms;  

7.5. vykdo viešuosius pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVPIS) 

priemonėmis;  

7.6. rengia Viešųjų pirkimų konkursų sąlygas ir sutartis; 

7.7. teikia Viešųjų pirkimų tarnybai tipines ataskaitas ir viešųjų pirkimų konsultacijas viešųjų pirkimų 

komisijoms; 

7.8. teikia departamento struktūriniams padaliniams teisinę pagalbą; 

7.9. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių 

asmenų paklausimus ir skundus; 

7.10. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, teikia 

jiems viešąją informaciją; 

7.11. teikia informaciją visuomenei apie departamento veiklą bei neįgaliųjų socialinės integracijos 

klausimais; 

7.12. dalyvauja departamento sudaromų darbo grupių bei komisijų darbe, rengiant teisės aktų 

projektus; 

7.13. departamento vadovybei ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja departamentui kitose 

institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose teisiniais klausimais; 

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja departamento vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu 

konferencijose, seminaruose, renginiuose; 

7.15. vykdo skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo pavedimus. 

 

 


