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apsaugos ir darbo ministerijos
SPRENDIMŲ KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija – 10
II. PASKIRTIS
4. Sprendimų kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba)
asmenų skundus ir prašymus dėl priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, rengti dokumentus
darbingumo, neįgalumo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio bei bendro pirminio specialiųjų
poreikių nustatymo klausimais teisėsaugos ir teisingumo institucijoms, konsultuoti Tarnybos
darbuotojus neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo klausimais.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Tarnybos teritorinių skyrių priimtų sprendimų peržiūra, analizė ir kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių
mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
6.3. išmanyti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu,
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei teisės
aktais, reglamentuojančiais neįgaliųjų socialinę integraciją, darbingumo lygio bei profesinės
reabilitacijos poreikio vertinimą bei kitus susijusius teisės aktus;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus,
analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, dirbti komandoje;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. mokėti dirbti kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu,
pristatymų kūrimo programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų
bazėmis).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal gautus pavedimus nagrinėja piliečių ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus dėl
priimtų sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo, kompetencijos ribose teikia išvadas pareiškėjui arba jo
įgaliotam atstovui apie priimtus sprendimus, siekiant spręsti iškilusias problemas bei užtikrinti
besikreipiančių asmenų teises gauti informaciją;
7.2. dalyvauja kontroliuojant Tarnybos teritorinių skyrių sprendimus, pagal kompetenciją atlieka
teritorinių skyrių veiklos tikrinimus, teikia išvadas tam, kad būtų užtikrinama priimamų sprendimų
kokybė, jų teisėtumas bei pagrįstumas;
7.3. siekiant, kad būtų efektyviai bei teisingai įgyvendinami Tarnybos veiklą reglamentuojantys
teisės aktai bei Tarnybai pavestų funkcijų vykdymas, teikia pasiūlymus, rengiant metodinę
medžiagą dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio,
bendro pirminių specialiųjų poreikių nustatymo;
7.4. rengia dokumentus, darbingumo, neįgalumo ir profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio
nustatymo klausimais teisėsaugos ir teisingumo institucijoms, siekiant pateikti tikslią, išsamią
informaciją keliamais klausimais;
7.5. pagal įgaliojimą atstovauja Tarnybą teismuose ir kitose valstybės institucijose darbingumo,
neįgalumo, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio bei bendro pirminio specialiųjų poreikių
nustatymo klausimais, siekiant tinkamai atstovauti ir ginti Tarnybos teises;
7.6. pagal priskirtąją kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus neįgalumo ir darbingumo
lygio, profesinės reabilitacijos paslaugų ir bendro pirminių specialiųjų poreikių nustatymo,
neįgalumo lygio ir darbingumo lygio terminų, atsiradimo laiko ir priežasties klausimais, kad būtų
užtikrintas Tarybos veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas bei Tarnybai pavestų
funkcijų vykdymas;
7.7. skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų prašymus,
skundus, paklausimus, prireikus rengia sprendimų dėl juose keliamų problemų projektus, siekiant
įgyvendinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei efektyviai spręsti iškilusias problemas;
7.8. teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl Tarnybos teritorinių skyrių darbo tobulinimo bei laiku ir
kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant sumažinti peržiūrimų sprendimų skaičių bei
įgyvendinti skyriui priskirtus uždavinius ir funkcijas;
7.9. rengia darbo ataskaitas, siekiant apibendrinti skyriaus veiklos rezultatus bei tobulinti darbo
organizavimą;
7.10. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai bei asmeniškai atsako už pavestų
darbų bei pavedimų atlikimą.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Teisės aktų, iš kurių bus parengta 50 testo klausimų, sąrašas:
Teisės aktų sąrašas
Valstybinių šalpos išmokų įstatymas
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas

Socialinių paslaugų įstatymas
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.
A1-259 ,,Dėl Neįgaliojo pažymėjimo formos ir
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.
A1-316 ,,Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų
tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.
A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos,
nuolatinės priežiūros
(pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir
transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo
kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo
ir pažymų formų patvirtinimo“
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.
A1-302 ,,Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų
poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir profesinės
reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo
taisyklių patvirtinimo“
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR
sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-78/V179 ,,Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų
aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.
A1-1/V-2 ,,Dėl Darbingumo lygio, susijusio su
nelaimingais atsitikimais darbe ar profesinių ligų
padariniais, nustatymo taisyklių patvirtinimo“
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.
A1-242 ,,Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
nuostatų patvirtinimo“
LR sveikatos apsaugos ministro, LR socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir LR švietimo ir mokslo
ministro įsakymas Nr. V-188/A1-84/ISAK- 487 ,,Dėl
Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo“
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr.
A1-92 ,,Dėl Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl

Teisės akto
Valstybės žinios
priėmimo data
1994-11-29
1994, Nr. 96-1873, 2005, Nr. 71 –
2556, 2009, Nr.151-6780
1994-07-18
1994, Nr. 59-1153, 2005, Nr. 712555, 2009, Nr. 151-6776; 2011,
Nr. 86-4168
2006-01-19
2006, Nr. 17- 589, 2010, Nr.532598
2004-05-11
2004, Nr. 83-2983, 2005, Nr.
127-4534, 2010, Nr.60-2958;
2011, Nr. 85-4134
2004-11-23
2004, Nr. 172-6354, 2005, Nr.
151-5559
2007-11-16

2007, Nr. 120-4907, 2010, Nr.13629; 2011, Nr.26-1288

2005-05-04

2005, Nr. 60-2130, 2006, Nr. 311098; 2007, Nr. 21-783, 2008, Nr.
75-2995, 2009, 63- 2513; 2011,
Nr.116-5478

2004-12-31

2005, Nr. 6-163, 2006, Nr. 863372; 2007, Nr. 59-2307, 2010,
Nr.9-458

2005-03-21

2005, Nr. 38-1253, 2010, Nr.623075; 2011, Nr. 95-4469; 2012,
Nr.2-61

2005-01-03

2005, Nr. 4-87

2010-06-18

2010, Nr. 72-3693, 2011, Nr. 278

2005-03-23

2005, Nr. 39-1277, 2010, Nr.241153

2005-04-04

2005, Nr. 45-1472

nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos,
neįgalumo lygio pažymų formų ir jų išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
LR Vyriausybės nutarimas Nr. 413 ,,Dėl Profesinės
reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų
patvirtinimo“
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
įsakymas Nr. V-127„Dėl neįgalių asmenų automobilio
statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“

2005-04-18

2005, Nr.51- 1699

2009-11-06

2009, Nr. 135-5917, 2010, Nr.
70-3519; 2011, Nr. 38-1850

Sąrašas įstatymų ir kitų teisės aktų, nurodytų Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas
organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d.
nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2003, Nr. 112-5006; 2006, Nr. 73-2784; 2010, Nr. 874589; 2011, Nr. 125-5965), 6 priede. Egzamino raštu metu bus pateikta 50 testo klausimų.
Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodant, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu –
informuoti pretendentą apie Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnio nepriekaištingos reputacijos
reikalavimų, Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies bendrųjų reikalavimų ir specialiųjų
reikalavimų, nustatytų pareigybės aprašyme, atitiktį.
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pilietybę ir amžių
patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą;
4. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Deklaracija gali būti
pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai, arba siunčiama registruotu laišku kartu su prašymu;
5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus, jeigu pareigybės, kurią užimti paskelbtas
konkursas, aprašyme pretendentui nustatytas specialus reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį
(stažą), ir jų kopijas;
6. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas
konkursas, aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.
Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai
siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 2, 5 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų kopijos. Jeigu
pretendentų pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentai privalo pateikti
dokumentus konkurso dieną.
Pažymėtina, kad Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių, patvirtintų
2012 m. liepos 5 d. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimu Nr. KS-84, 7 punktas
nustato, kad asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (toliau – pretendentas), privačių
interesų deklaracijas pildo ir teikia VMI EDS priemonėmis. Pretendento pateikta privačių interesų
deklaracija gali būti atspausdinta iš VMI EDS ir pateikta valstybės ar savivaldybės institucijos,
kurioje pretenduoja dirbti, vadovui ar šio įgaliotam asmeniui, jeigu minėtų institucijų vidaus teisės
aktai nenustato kitaip. Pretendentų privačių interesų deklaracijos nėra viešinamos.
Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 29 kab., Švitrigailos 10, Vilniuje, nuo 2012
m. rugpjūčio 31 d. iki 2012 m. rugsėjo 13 d. įskaitytinai.
Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 213 9431, bsileviciene@ndnt.lt, www.ndnt.lt

