
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;  
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityse; 
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje; 
6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus 
teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, visuomenės 
informavimą, viešuosius pirkimus, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklą; 
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti 
komandoje ir individualiai, analizuoti teisinę ir kitą informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis 
žodžiu ir raštu; 
6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 
7.1. rengia ir registruoja dokumentus personalo valdymo klausimais ir tvarko jų apskaitą pagal 
patvirtintą įstaigos dokumentacijos planą; 
7.2. formuoja, tvarko ir saugo įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų asmens bylas, ruošia jas 
saugoti archyve; 
7.3. rengia dokumentus valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo 
klausimais; 
7.4. pagal suteiktą prieigos teisę tvarko įstaigos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų duomenis 
Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje 
(VATARAS/VATIS) ir atsako už jų saugumą; 
7.5. rengia priimamų į įstaigą darbuotojų darbo sutartis ir jų pakeitimus; 
7.6. dalyvauja rengiant darbuotojų pareigybės aprašymus; 
7.7. organizuoja valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų priėmimą į darbą, dalyvauja organizuojant 
priėmimo į pareigas konkursus laisvoms pareigybėms įstaigoje užimti; 
7.8. kartu su kitais struktūriniais padaliniais rengia įstaigos vidaus tvarkos taisykles; 
7.9. teikia pasiūlymus dėl įstaigos darbo organizavimo ir darbo sąlygų gerinimo; 
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 
7.11. rūpinasi įstaigos spaudos prenumerata; 
7.12. vykdo įstaigos viešuosius pirkimus kaip pirkimų organizatorius ir per Centrinę perkančiąją 
organizaciją;  
7.13. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe, kuriose vykdo Viešojo pirkimo komisijos 
sekretoriaus arba nario funkcijas; 
7.14. rengia įstaigos viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus, prižiūri sudarytų sutarčių 
įgyvendinimą; 
7.15. teikia pasiūlymus dėl racionalaus įstaigos resursų valdymo bei panaudojimo; 
7.16. teikia viešųjų pirkimų ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai; 
7.17. tvarko ir saugo viešųjų pirkimų dokumentus; 
7.18. vykdo kitus žurnalistų etikos inspektoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su 
žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijų atlikimu. 
 


