SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą
arba jam prilygintą;
2. turi turėti 4 metų darbo patirties vaiko teisių apsaugos arba teisės srityje;
3. išmanyti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų vaiko teisių apsaugą
reguliuojančių nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas;
4. turėti teorinių žinių, susijusių su vaiko teisių apsauga, Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos, švietimo, sveikatos, teisingumo, vidaus reikalų sistemomis bei nepilnamečių
administracine ir baudžiamąja justicija;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių
programų pagrindus;
6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, pasiūlymus;
7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei būti susipažinusiam su teisės aktais,
reglamentuojančiais dokumentų ir teisės aktų rengimą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1. koordinuoja Skyriaus vyriausiųjų specialistų, atliekančių funkcijas bendrosios veiklos –
teisės – srityje, darbą;
2. organizuoja ir užtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų gynimą teisme;
3. organizuoja, koordinuoja ir užtikrina, kad laiku būtų kreiptasi į teismą su ieškiniu
(pareiškimu) dėl:
.3.1. vaiko atskyrimo nuo tėvų, laikino ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, vaiko
nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir išlaikymo vaikui priteisimo;
3.2. leidimo paimti vaiką iš jo tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą;
3.3. nepilnamečio santuokos pripažinimo negaliojančia, kai pažeistos jos sudarymo sąlygos;
3.4. vaikui skirto išlaikymo panaudojimo ne vaiko interesams išieškojimo;
3.5. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu (emancipuotu);
3.6. nepilnamečio pripažinimo visiškai veiksniu panaikinimo;
3.7. nepilnamečio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų teisės savarankiškai disponuoti savo
pajamomis bei turtu apribojimo arba atėmimo;
3.8. teismo vienam iš sutuoktinių duoto leidimo atlikti tam tikrus veiksmus pakeitimo ar
panaikinimo;
3.9. vaiko tėvų (ar vieno iš jų) nušalinimo nuo savo nepilnamečiam vaikui priklausančio turto
netinkamo tvarkymo, kai daroma žala vaiko turtiniams interesams;
3.10. išlaikymo vaikui priteisimo, taip pat priteisto vaikui išlaikymo dydžio ir formos
pakeitimo;
3.11. dėl ad hoc globėjo, kuris atstovautų vaikui sprendžiant konkretų ginčą, kilus vaiko ir jo
tėvų (globėjo, rūpintojo) interesų konfliktui arba vaiko tėvų tarpusavio interesų konfliktui (Civilinio
kodekso 3.163 straipsnio 3 dalis), skyrimo;
3.12. vaiko kilmės iš motinos (motinystės) ar tėvystės nustatymo;
3.13. vaiko nuolatinio globėjo (rūpintojo) atleidimo iš pareigų, taip pat dėl vaiko nuolatinio
globėjo (rūpintojo) nušalinimo nuo pareigų;
3.14. vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos), vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos)
panaikinimo;
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4. organizuoja, koordinuoja ir užtikrina, kad būtų dalyvaujama teismo posėdžiuose ir/ar laiku
teikiamos teismui išvados ir kiti procesiniai dokumentai;
5. Civilinio proceso kodekse nustatytais atvejais koordinuoja ir užtikrina dalyvavimą
nepilnamečio liudytojo, jaunesnio kaip šešiolikos metų, o teismo nuožiūra – jaunesnio kaip
aštuoniolikos metų, apklausoje;
6. organizuoja ir užtikrina atstovavimą nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo /
kaltinamojo/ nuteistojo interesams (vaiko atstovas pagal įstatymą), kai nepilnamečio atstovo pagal
įstatymą dalyvavimas baudžiamajame procese pripažintas prieštaraujančiu nepilnamečio asmens
interesams;
7. užtikrina teismo nutarties dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo, tęsimo,
pasibaigimo, nuolatinio globėjo (rūpintojo) paskyrimo, atleidimo ar nušalinimo kopijų teikimą
savivaldybės administracijai;
8. organizuoja ir užtikrina duomenų apie vaiko tėvus nagrinėjant bylas dėl leidimo sudaryti
sandorius, susijusius su nepilnamečio (įskaitant globojamo (rūpinamo) vaiko) turtu, ar dėl leidimo
perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo
teismui teikimą;
9. organizuoja ir užtikrina informacijos teikimą suinteresuotoms valstybės ir savivaldybių
institucijoms apie vaiko teisių atstovavimą teismuose;
10. teikia pastabas dėl teisės aktų projektų tobulinimo;
11. organizuoja įvaikinimą savivaldybės teritorijoje;
12. kontroliuoja, kad būtų registruojami ir kaupiami Socialinės paramos šeimai informacinėje
sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo priemones, kurias
nurodo informacinės sistemos nuostatai;
13. bendradarbiauja su savivaldybės administracija, valstybės ir savivaldybių įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, dalyvauja organizuojamuose pasitarimuose,
sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, organizuoja visuomenės švietimą vaiko
teisių apsaugos klausimais savivaldybėje;
14. konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus (rūpintojus), įtėvius, švietimo, socialinius darbuotojus,
kitus fizinius bei juridinius asmenis vaiko teisių apsaugos ir gynimo klausimais;
15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, susijusius su vaiko teisių
apsauga, gynimu;
16. dalyvauja savivaldybių administracijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių
organizacijų, bendruomenių organizuojamuose pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais,
organizuoja pasitarimus;
17. dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje;
18. pagal kompetenciją rengia, sistemina ir analizuoja Skyriaus veiklos informaciją
savivaldybėje ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos efektyvinimo;
19. valdo informaciją apie vaiko teisių apsaugos būklę savivaldybėse ir teikia metodinę
pagalbą bei siūlymus savivaldybių administracijoms dėl vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo
tobulinimo;
20. atlieka kitas su Skyriaus veikla susijusias funkcijas ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio
pobūdžio pavedimus, reikalingus Skyriaus uždaviniams pasiekti.

_____________________

