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 (magistro
kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų teisinio darbo patirtį;
3. turėti žinių vaiko raidos srityje, gebėti atpažinti ir įvertinti vaikų poreikius;
4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą,
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą,
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus
teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, vaiko teisių ir interesų
apsaugą, paslaugas bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos klausimus;
5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens Bl lygiu;
6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti
mintis raštu ir žodžiu;
7. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti veiklą, ieškoti, analizuoti sisteminti,
apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir
darbo su informacija priemonėmis;
8. išmanyti raštvedybos reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;
9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.
nustatyta tvarka renka ir vertina informaciją apie ypatingus atvejus, susijusius su vaiko,
augančio šeimoje, globėjų šeimoje, šeimynoje, vaikų globos institucijoje teisių ir teisėtų interesų
galimais pažeidimais;
teikia rekomendacijas dėl pagalbos galimai nukentėjusiam ar galimai smurtavusiam ar vaikui ir jo šeimai,
vaikų globos institucijai inicijavimo ir (ar) organizavimo;
2. lankosi miestų / apskričių teritoriniuose vaiko teisių apsaugos skyriuose, šeimynose, globos
centruose, vaikų globos institucijose ar kitose valstybės ar savivaldybės jstaigose, institucijose, arba
nevyriausybinėse organizacijose, sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko teisių galimais pažeidimais
ypatingų atvejų metu;
3. organizuoja informacijos, susijusios su vaiko teisių galimais pažeidimais ypatingų atvejų metu
valstybės, savivaldybės įstaigoms, institucijoms ar nevyriausybinėms organizacijoms bei visuomenei teikimą;
5. pagal kompetenciją kaupia ir analizuoja informaciją apie vaiko teisių situaciją;
6. nukreipia besikreipiančiuosius arba kreipiasi į miestų / apskričių teritorinius vaiko teisių apsaugos
skyrius ir / ar teisėsaugos, teisėtvarkos, gydymo, ugdymo ar kitas valstybės ar savivaldybės įstaigas, institucijas
ar nevyriausybines organizacijas, siekiant užtikrinti vaiko saugumą teises ir teisėtus interesus;
7. inicijuoja, organizuoja pasitarimus su valstybės, savivaldybės įstaigų ir institucijų, nevyriausybinių
organizacijų atstovais vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo įgyvendinimo klausimais, dalyvauja j uose;
8. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis bei nevyriausybinėmis
organizacijomis su vaiko teisių apsauga susijusiais klausimais;
9. atstovauja Tarnybai kitose įstaigose ir institucijose, tarybų, komisijų ir darbo grupėse, susijusiose
su Skyriaus veikla (darbu);
10. dalyvauja organizuojant ir organizuoja Tarnybos renginius (susitikimus), renginių metu pagal
kompetenciją skaito pranešimus, teikia konsultacijas juose dalyvaujantiems asmenims;

11. rengia pagal kuruojamas veiklos sritis ataskaitas, apklausas, apibendrinimus, informacinę
medžiagą, pastabas, siūlymus, rekomendacijas dėl vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo, vienodos miestų
/ apskričių teritorinių vaiko teisių apsaugos skyrių praktikos įgyvendinimo / tobulinimo;
12. analizuoja nacionalinę ir užsienio šalių praktiką, darbo metodus, teoriją, susijusią vaiko teisių ir
teisėtų interesų užtikrinimu galimų ypatingų atvejų metu, teikia siūlymus dėl minėtos praktikos taikymo
Tarnybos, Skyriaus veikloje (darbe);
13. inicijuoja, dalyvauja rengiant ir (ar) nagrinėjant su vaiko teisių apsaugos teisiniu reguliavimo
tobulinimu susijusių teisės aktų projektus;
14. nustatyta tvarka nagrinėja valstybės, savivaldybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir kitų juridinių
asmenų prašymus bei skundus;
15. dalyvauja formuojant Tarnybos strateginius tikslus, rengiant ir vykdant Tarnybos metinius veiklos
planus ir programas;
16. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo,
ar Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.
________________________

