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VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis
– A.
3. Pareigybės kategorija
– 11.
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktuose nustatytas pagrindines
vaiko teisių apsaugos nuostatas bei kontroliuoti, kaip šios nuostatos įgyvendinamos.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – šeimos,
vaikų ir jaunimo socialinių teisių apsaugos srityje.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba
socialinio darbo, arba edukologijos, arba psichologijos krypties išsilavinimą.
7. Teisės studijų krypties absolventas turi būti baigęs teisės bakalauro ir magistro arba teisės
vientisųjų studijų, apimančių pirmąją ir antrąją (bakalauro ir magistro) studijų pakopas, studijas.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti.
9. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai
planuoti, organizuoti savo kolektyvo veiklą, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai
kalbėti ir rašyti.
10. Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu,
elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
11. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tarnybinį automobilį.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
12. Užtikrina socialinės rizikos šeimų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Kaupia ir analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius vaikus ir smurtaujančius vaikus,
inicijuoja būtinos pagalbos teikimą šiems vaikams ir jų tėvams.
14. Kartu su policija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai tėvai smurtauja arba kitaip
piktnaudžiauja tėvų valdžia ir dėl to kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ar gyvybei, paima vaiką iš
tėvų arba kitos vaiko buvimo vietos, perduoda vaiką globoti (rūpintis) įstatymų nustatyta tvarka,
informuoja vaiko tėvus apie vaiko paėmimą iš šeimos ar kitos jo buvimo vietos.
15. Lankosi šeimose, kurios yra įrašytos į vaikus auginančių socialinės rizikos aplinkoje šeimų
sąrašą, ir vykdo nuolatinę šių šeimų kontrolę.
16. Tvarko Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) socialinės rizikos šeimų, globojamų
vaikų, smurto prieš vaikus ir pagalbos jiems teikimo duomenų bazę.
17. Nustato vaikus, kuriems reikia globos (rūpybos), užtikrina šių, taip pat šeimose ir šeimynose,
valstybės ir vaikų globos namuose globojamų (rūpinamų) vaikų apskaitą.
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18. Organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinąją ir nuolatinę globą (rūpybą), tvarko globos
(rūpybos) bylas.
19. Registruoja asmenis ir šeimas, kurie pageidauja globoti vaikus (rūpintis jais), ieško naujų
globėjų.
20. Organizuoja asmens, norinčio tapti likusio be tėvų globos vaiko globėju (rūpintoju), pasirengimą
globoti (rūpintis).
21. Atlieka pasirengimo būti vaiko globėju (rūpintoju) vertinimą.
22. Atlieka vaikų laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) priežiūrą šeimose ir šeimynose,
valstybės ir savivaldybės institucijose.
23. Rengia sutikimą rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų.
24. Konsultuoja gyventojus vaikų globos (rūpybos) klausimais.
25. Teikia metodinę paramą globėjams (rūpintojams) ir globotiniams, socialiniams darbuotojams.
26. Teikia tėvams informaciją apie globojamą (rūpinamą) vaiką, negyvenantį kartu su jais, išskyrus
atvejus, kai tai gali kenkti vaikui bei palaiko ryšius su globojamų (rūpinamų) vaikų tėvais.
27. Rengia ir įgyvendina (kartu su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis) tikslines programas ir kitas socialines priemones, susijusias
su vaikų globa (rūpyba).
28. Pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų pareiškimus vaikų globos (rūpybos) klausimais.
29. Bendradarbiauja su vaikų mokymo, ugdymo ir globos, socialinių paslaugų, medicinos įstaigomis,
kitų savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriais, teisėtvarkos institucijomis, seniūnijomis vaiko
teisių apsaugos klausimais.
30. Surašo įstatymų nustatytais atvejais protokolus dėl administracinių teisės pažeidimų.
31. Pagal kompetenciją rengia ir teikia atsakingoms institucijoms statistines ataskaitas.
32. Priima asmenų prašymus, juos registruoja, renka informaciją, reikalingą sprendimui priimti,
rengia atsakymus, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl laikinosios globos
(rūpybos) nustatymo, globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo, parengia pažymas Socialinės
paramos skyriui apie tai, kad vaikai nebuvo globojami valstybės, rengia teisės aktų projektus
skyriaus kompetencijos klausimais.
33. Nesant valstybės tarnautojo, vykdančio funkcijas šeimos, vaikų ir jaunimo socialinių teisių
apsaugos srityje (teisininko pareigybė), dalyvauja įstatymų nustatyta tvarka nepilnamečio
liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausoje
34. Dalyvauja sudaromų komisijų darbe.
35. Tvarko skyriaus dokumentaciją ir savo suformuotų archyvinių dokumentų bylas.
36. Tvarko skyriaus archyvą per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS).
37. Saugo priskirtus antspaudus, rūpinasi jų apskaita ir naudojimu pagal paskirtį.
38. Teikia savo darbo ataskaitas skyriaus vedėjui.
39. Tvarko lengvojo automobilio kelionės lapus.
40. Atsako už lengvojo automobilio degalų pildymą.
41. Vykdo prekių ir paslaugų pirkimus (susijusius su vaiko teisių apsaugos veikla).
42. Vairuoja skyriui priskirtą automobilį.
43. Vykdo kitus su savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
44. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
Susipažinau
____________________________
(Parašas)

____________________________
(Vardas ir pavardė)

____________________________
(Data)

