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BENDVJU REIKALU SKYRIAUS VEDEJO
PAREIGYBTS APRASYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

l.

Bendrqjq reikalq skyriaus vedejas y,ra karjeros valsrybes tamautojas.

2. Pareigybes lygis - A
3. Pareigyb6s kategorija

-

15

II. PASKIRTIS
4. Bendryiq reikalq skyriaus vedejo pareigybe reikalinga igyvendinti Bendrqiq reikalq skyriaus
(toliau skyrius) tikslus ir uZdavinius (uZtikrinti galiojandiq istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq

rykdym4 Tamybos veikloj e).

III. VEIKLOS SRITYS
5. Pareigybds frurkcijos bendrojoje veiklos srityje - skyriaus veiklos administravimas.
6. Pareigybes funkcijos specialiojoje veiklos srityje - uzikrinti rarnybos organizaciniq ir
tvarkomqiq dokumentq teisdtumq teises akq projektrl rengim4 Tamybos lompetencijos
klausimais.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBES
TARNAUTOJUI
7. Valstybds tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. Tureti auk5t4ii universitetini socialiniq mokslq studijq srities teis6s krypties i5silavinimq.
7_.?. Ty:ti 3 metqteisinio ir administracinio darbo patirti (privalumas aplinkosaugos srityje).
7.3. zinoti ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Riipublikos
VyTiausybes nutarimais ir kitais teis6s aktais, reglamentuojandiais valstyb6s tarnybq, vie54ii
administravim4, mi5kq atklrimq, apsaug4 bei naudojim4, miikq valstybes kadastro tvarkymq,
mi5kq apskait4 aplinkos apsaugrL mi5kotvarkq, informacijos teikimq bei naudojim4, valstybines
mi5kq tamybos veikl4.
7.4. Sugebdti savarankiSkai planuoti, organizuoti savo veikl4.
7.5. sugebeti sklandZiai destyti mintis raitu ir zodZiu, ismanyti raswedybos taisykles.
7.6. Sugebeti rengti teises aktq projektus.
7.7. Moketi valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informacij4 ir rengti ibvadas.
7.8. Mokdti dirbti Siomis kompiuterinemis programomis: Microsoft office kompiuteriniu
programq paketu, intemeto nar3ykle ir elektroninio paSto programa.
7.9. Moketi vien4 uZsienio (anglq, vokiediq, prancizq arba rusq) kalb4 A2 lygiu.

v. SIAS PAREIGAS EINANTIS vALsTYBEs TARNAUToJAS vYKDo sIAs
FUNKCIJAS

8.

Sias pareigas einantis valstyb6s tamautojas vykdo teises taikymo, teiseto galiojandiq
istatymq
ir kitq teisds akq reikalavimq vykdymo Tamybos veikloje uZtikrinimo fiu*cijas.

9' uztikrina, kad skyriaus

jq

darbuotojai vykdyq
pareigybds aprarymuose nurodytus
reikalavimus.
10. Pagal kompetencij4 sprendzia valstybes tamybos ir personalo, viesqiq pirkimq dokumentq
tvarkymo klausimus.
1L Vadovauja Bendrqjq reikalq skyriaus darbui.
12' Rengia istatymq, Vyriausybes nutarimq, Aplinkos ministerijos teises aktq, reglamentuojandiq
Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, Tamybos direktoriaus tuirtini11q teisds aktq
projektus.'
Pagal konlpetencii4 rengia Tamy-bos sutardiq,
isakymq, kitq teis6s aktq ir dokumentr{
projektus, juos derina ir vizuoj4 teikia i5vadas ir pasi0lymus.
14' Nagrindja kitq insliruciiq parengtus teis€s aktq projektus, teikia ddliq
isvadas.
15. P-agal kompetencii4 nagrineja piliediq pareiikimus ir pasiulymus, pateiktus
Tamybai, teikia
13.

iSvadas.

16.

Teikia pasitilymus ddl skyriaus organizacines struktiiros, tikslq
igyvendinimo

ir funkciiq
vykdymo.
17. Teikia pasitilymus del skyriaus darbuotoiq skatinimo ar tamybiniq (drausminiq)
nuobaudq
skyrimo.
kompetencijq dalyvauja darbo grupiq, komisijq veikloje ir pasitarimuose.
1l
L"C.l
19, Vykdo kiq skyriaus darbuotojq darbo funkcijas, jiems nesant.
20. Kelia kvalifikac{i4 savaranki5kai ir dalyvaudarnas konferencijose,
seminaruose bei kituose
renginiuose.
21. Atlieka.kitas fiurkcijas ar pavedimus, siekiant Valstybines miskq tamybos
tikslq ir uZdaviniq
igyvendinimo.
VI. SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBES TARNAUTOJO PAVALDUMAS
22.

pareigas einantis Bendrqiq reikalq skyriaus vedejas tiesiogiai pavaldus Tamybos
direktoriui.
_Sias

