rv. spECIALUs REIKALAvIMAI St.ts pAREIGAs nrN.q.xCIAM vALSTYBES
TARNAUTOJUI
6. Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:

6.1. tureti auk5taii universitetini ar jam prilygint4 socialiniq mokslq studijq srities, vie5ojo

administravimo ar vadybos krypties i5silavinim4;
6.2. tureti ne maZesng kaip

3 metq patirti vie5ojo administravimo srityje ir ne maZesng

kaip I metq vadovavimo patirti;
6.3. Zinoti Lietuvos Respublikos istatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimus

ir

kitus Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teises aktus, reglamentuojandius

vie5qii

administravimq valstybes tarnyb4, darbo santykiq reguliavim4, taip pat teises aktus, susijusius su
veiklos sritimi;
6.4. moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti i5vadas;
6.5. sklandZiai dest5rti mintis ra5tu

ir i,odLil, i5manyti

ra5tvedybos taisykles, teises aktq

rengimo taisykles;
6.6. moketi rengti teises aktq, susijusiq su veiklos sritimi, projektus, analiting medliag1;
6.7. moketi dirbti kompiuteriu Siomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power
Point, MS Outlook, Intemet Explorer;
6.8. moketi anglq kalb4 igudusio vartotojo lygmens

cl

lygiu ir rusq kalb4.

IV. SIAS PAREIGAS EINANCIO VALSTYBES TARNAUTOJO FI]NKCIJOS
Z. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo

Sias

frl:kcijas:

7.1. vadovauja skyriui, organizuoja ir planuoja skyriaus veikl4 igyvendinant ministerijos
pavesks valstybes socialines programas, jq priemones ir projektus;

7.2. pask,.rsto skyriaus tarnautojams

(toliau- tarnautojai), darb4 ir

ji kontroliuoja,

ir

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis

siekiant laiku

ir kokybi5kai atlikti

skyriaus veiklos

plane numat5rtas priemones;

7.3. organiztoja socialiniq programq, jq priemoniq ir projektq prieZiiirq, vertina valstybes
biudZeto le5q panaudojimo tikslingum4, siekdamas, kad valstybes biudZeto le5os biitq naudojamos

racionaliai ir pagal tiksling paskirti;

7.4. orgattrntoja
socialiniq progmmq,

ir

ailibendrina Departamento administruojamq

jq priemoniq ir projektq

finansiniq

ir

igyvendinamq

ir veiklos ataskaitq duomenis bei teikia

Departamento direktoriaus pavaduotojui;

l.S.pagal skyriaus kompetencijE administruoja Programq administravimo valdymo
informacines sistemos (PAVIS) naudojim4 bei priZiflri jos funkcionalum4;
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7.6.

teikia pasiiilymus apie naujausiq informaciniq technologijq taikym4,

siekdamas

tobulinti skyriaus veiklai pavestq funkcijq vykdymA;

7.7. oryanrnoja pagal kompetencij4 skyriaus veiksmq planr+ bei ataskaitq rengimq,
siekdamas igyvendinti Departamento tikslus ir uZdavinius;

sriti,
7.g. rengia ir, suderings su Direkroriaus pavaduotoju pagal nustat5rt4 administravimo
projektus;
teikia Administravimo skyriaus vedejui skyriaus tamautojq pareigybiq apralymq
pagal
T.g.uZtikrina skyriuje sudaromq dokumentq bylq tinkamQ wark)4nq ir saugojiml
Lietuvo s Respubliko s teises aktuose nustat5rtus reikalavimus ;

jq priemoniq, projektq
7.10. organizuoja apibendrintos vykdomq socialiniq programq,
informuoti visuomeng;
statistines informacijos internetinems svetainems rengimq siekiant
pagal
7.11. teikia Departamento direktoriui, suderinus su Direktoriaus pavaduotoju
nustat5rt4 administravimo

sriti, pasi[lymus del:

T.lt.L skyriaus struktflros ir pareigybiq;
T.ll.2.tarnautojq skyrimo eiti pareigas ir atleidimo i5 uZimamq pareigg;
T.ll.3.tarnautojq skatinimo, jq atlyginimo dydZio ir drausminiq nuobaudq skyrimo;
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.12. vertinaskyriaus tarnautojq tarnybing veikl4;

7.13. tobulina savo kvalifikacij4

kvalifi kacij os tobulinimui

ir

rekomenduoja skyriaus tarnautojus mokymui ir

;

pateikimq Administravimo
7.14. kontroliuoja skyriaus darbo laiko apskaitos Ziniara5diq
skyriui;
7.15.

teikia pasifllymus del

siekdamas tobulinti teisinq

kiq

institucijq rengiamq istatymq

ir kitq teises aktq,

b*Q;

ar kitq institucijq
7.16. Departamento vadovybes pavedimu dalyvauja ministerijos
darbo grupiq veikloje, rengia ar dalyvauja rengiant prane5imus, ataskaitas'

sudarytq komisijq,

ir organizacijoms socialiniq programq igyvendinimo srityje;
valstybes
7.17. pagal kompetencij4 atstovauja Departament4 Lietuvos Respublikos
ir organizacijose, taip pat bendradarbiaujant su uZsienio Saliq
ir institucijose,

apZvalgas Sioms institucijoms

istaigose

imonese

programose, projektuose,
atitinkamomis institucijomis, organizacijomis, dalyvaujant tarptautinese
konferencij o se, susitikimuose, reriginiuo

se ;

biitq naudojamos
7.1g. atlieka einamqi4 finansq kontrolg, siekdamas uZtikrinti, kad le3os
pagal paskirti;

7.l9.pagal kompetencrj4 vykdo kitus su
vadovybes pavedimus.

jo funkcijomis susijusius Departamento

