NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.
II. PASKIRTIS
4. Direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti Tarnybos veiklą įgyvendinant
Tarnybos funkcijas, vadovauti Tarnybos Sprendimų kontrolės, Metodikos, Informacinių
technologijų skyriams, teikti bendras rekomendacijas ir pasiūlymus savo vadovaujamos srities
klausimais.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje –
neįgaliųjų socialinėje integracijoje.
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 biomedicinos mokslų studijų srities
medicinos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo biudžetinėse įstaigose patirtį, turėti
praktinio darbo patirtį neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valdymo struktūra bei teisine sistema,
išmanyti valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančią teisinę bazę;
6.4. žinoti ir mokėti vadovautis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais
bei teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos ir darbo, viešojo administravimo sritį bei
duomenų apsaugą;
6.5. išmanyti pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir
socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką;
6.6. sugebėti taikyti valdymo, bendravimo psichologijos ir komandinio darbo principus, žinoti
etikos principus;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą, mokėti analitiškai vertinti,
kaupti, sisteminti, apibendrinti nuolat atsinaujinančią informaciją, apibrėžti problemas, priimti
racionalius sprendimo būdus ir metodus, rengti išvadas bei pasiūlymus;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų
rengimo tvarką;
6.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.10. gebėti bendrauti, išmanyti derybų meną, laikytis tarnybinio etiketo, turėti diplomatinio
bendravimo sugebėjimų.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Tarnybos veiklą savo kompetencijos srityje, įgyvendinant Tarnybai priskirtas
funkcijas;
7.2. siekdamas užtikrinti Tarnybos veiklą, kuruoja ir kontroliuoja Tarnybos Sprendimų
kontrolės, Metodikos, Informacinių technologijų skyrių atliekamus darbus, numatytų priemonių
įgyvendinimą, atsako už skyriams pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.3. teikia bendras rekomendacijas savo kuruojamos srities tobulinimo klausimais;
7.4. užtikrina, kad kuruojamiems skyriams būtų teikiamos tikslios rekomendacijos ir
nurodymai visais jų veiklos klausimais;
7.5. sprendžia Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus, pagal kompetenciją
organizuoja Tarnybos bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, įstaigomis, visuomeninėmis
organizacijomis, užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei pagal
kompetenciją bendradarbiauja su minėtomis institucijomis bei socialiniais partneriais;
7.6. užtikrina Tarnybos uždavinių ir funkcijų savalaikį ir kokybišką vykdymą, vertinant ir
kontroliuojant kuruojamų skyrių darbuotojų atliekamus darbus;
7.7. siekdamas įgyvendinti Tarnybai pavestus uždavinius ir atskaitomybės principus, teikia
Tarnybos direktoriui ataskaitas apie savo kuruojamos srities veiklą;
7.8. užtikrina, kad teritoriniams Tarnybos skyriams būtų teikiamos tikslios rekomendacijos ir
nurodymai visais neįgalumo lygio, darbingumo lygio, profesinės reabilitacijos ir bendro pirminio
specialiųjų poreikių nustatymo klausimais, kad visos Tarnybos teritoriniams skyriams pateiktos
rekomendacijos ir instrukcijos būtų tikslios ir atspindėtų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
formuojamą politiką, kad apskųsti sprendimai būtų tinkamai peržiūrimi;
7.9. užtikrina, kad Tarnybos naudojamos informacinės technologijos būtų tinkamai
naudojamos ir palaikomos ir, kad tokių technologijų vartotojams būtų suteikiamos sąlygos
mokymams;
7.10. rengia bei teikia pasiūlymus dėl kuruojamų struktūrinių padalinių veiklos krypčių
tobulinimo;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus
Tarnybos direktoriui dėl kuruojamų skyrių darbuotojų pareiginių algų (mėnesinių algų),
paskatinimų bei nuobaudų skyrimo;
7.12. padeda Tarnybos direktoriui formuoti ir įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus;
7.13. Tarnybos direktoriaus atostogų, laikinojo nedarbingumo, kitais laikinojo nebuvimo
darbe atvejais Tarnybos direktoriaus pavedimu vadovauja Tarnybai ir organizuoja jos veiklą;
7.14. vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius Tarnybos direktoriaus pavedimus tam,
kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.
Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 29 kab., Švitrigailos 10, Vilniuje nuo 2010 m.
rugsėjo 29 d. iki 2010 m. spalio 12 d. įskaitytinai.
Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 213 9431, bsileviciene@ndnt.lt, www.ndnt.lt

