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Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities,
teisės krypties tarptautinės teisės arba Europos Sąjungos specializacijos išsilavinimą
(magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti 1 metų darbo patirtį vaiko teisių apsaugos srityje.
Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių
reguliavimą, vaiko teisių ir interesų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, 1980
metų Konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, 2003 metų
Europos Bendrijos Tarybos Reglamentą Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo
sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis pripažinimo bei vykdymo,
panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 ir kitus tarptautinės teisės aktus,
reglamentuojančius vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Išmanyti teisės aktų rengimo taisykles.
Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
Mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą A2 lygiu.
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Priima ir operatyviai nagrinėja prašymus pagal 1980 m. Konvenciją ir EB
Reglamentą Nr.2201/2003.
Gina vaiko teises ir teisėtus interesus (ir atstovauja jiems) valstybės ir savivaldybių
institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir įstaigose nagrinėjant
gautus prašymus pagal 1980 m. Hagos konvenciją ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr.
2201/2003.
Persiunčia prašymus užsienio valstybių centrinėms įstaigoms.
Bendradarbiauja su teismais, valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijomis,
savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybomis, globos įstaigomis bei
nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant tarptautinius vaikų grobimo ir
matymosi teisės atvejus, taip pat nustatant vaiko buvimo vietą.
Bendradarbiauja su užsienio valstybių centrinėmis institucijomis ir neprisijungusių
valstybių kompetentingomis institucijomis vaikų grobimo ir matymosi teisės
klausimais, taip pat siekiant užtikrinti saugų vaiko grąžinimą.
Organizuoja ir vykdo užsienio valstybėse be tėvų globos likusių vaikų, Lietuvos
Respublikos piliečių, parvežimą į Lietuvą.
Pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių
asmenų pareiškimus, skundus, prašymus, teikia konsultacijas.
Kaupia ir analizuoja informaciją apie užsienio valstybių teisės aktus,
reglamentuojančius vaikų, išvežtų pažeidžiant globos teises, tarptautinės globos, tėvų
pareigų įgyvendinimą ar vaikų įkurdinimo kitoje valstybėje, 1980 m. Konvencijos,
EB Reglamento Nr. 2201/2003 nuostatų įgyvendinimą užsienio valstybėse ir
atitinkamų institucijų veiklą.
Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina susijusią statistinę informaciją.
Pagal kompetenciją rengia su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų teismų
praktikos apibendrinimus, apžvalgas.
Pagal kompetenciją teikia siūlymus ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos skyriais
rengiant su vaiko teisių apsauga susijusių klausimų apžvalgas.
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Pagal kompetenciją teikia metodinę paramą teisiniais klausimais Tarnybos
struktūriniams padaliniams, analizuoja Tarnybos specialistų parengtus dokumentus ir
teisiškai juos įvertina bei apibendrina.
Pagal įgaliojimus dalyvauja teismuose, teisėsaugos ir kitose institucijose.
Tarnybos direktoriaus, pavaduotojo pavedimu atstovauja Tarnybai kitose institucijose
ir įstaigose, tarybose, komisijose ir darbo grupėse, susijusiose su skyriaus veikla.
Pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės aktų taikymo, jų
tobulinimo bei dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.
Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo
pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
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