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Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo
valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio
tyrimus.
Organizuoja personalo atranką, perkėlimą, atleidimą arba prireikus koordinuoja personalo atrankos,
perkėlimo, atleidimo organizavimą.
Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo
vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.
Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja
informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus
koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje
sistemoje.
Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo
administravimo veiklų vykdymą.
Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo
mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
Kuria ir įgyvendina personalo skatinimo ir motyvacijos sistemą arba prireikus koordinuoja personalo
skatinimo ir motyvacijos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą.
Administruoja dokumentus arba prireikus koordinuoja dokumentų administravimą.
Apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų
valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
Į apskaitą įtraukia bylas arba prireikus koordinuoja bylų apskaitą.
Organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių
dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą.
Prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba
prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų
vykdymo priežiūrą.
Rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir
registrų sąrašų rengimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl dokumentų valdymo veiklų vykdymo
arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo
veiklų vykdymo rengimą.
Ruošia ir perduoda dokumentus valstybės archyvui arba prireikus koordinuoja dokumentų valstybės
archyvui ruošimą ir perdavimą.
Rengia ir teikia informaciją su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus
koordinuoja informacijos su dokumentų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir
teikimą.
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
vykdo privačių interesų deklaravimo departamente funkcijas, pagal kompetenciją prižiūri vidaus
tvarkos taisyklių laikymąsi.

2
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis
laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai
arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo
mokslo kvalifikacija;
darbo patirties sritis – darbo su dokumentų valdymo sistemomis patirtis;
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba - anglų;
kalbos mokėjimo lygis – B1.

