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BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 
 
 

I. PAREIGYBĖ 
 

1. Vyresnysis specialistas yra priskiriamas A ir B lygių specialistų pareigybių grupei. 
2. Pareigybės lygis – A2. 

 
 

II.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM VYRESNIOJO 
SPECIALISTO PAREIGAS 

 
3. Vyresnysis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
3.2. išmanyti ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais projektų rengimą, 
administravimą, vykdymą ir priežiūrą; 

3.3. mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų 
sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius; 

3.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus; 
3.5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, mokėti dirbti 

kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, 
„Internet Explorer“; 

3.6. laikytis viešosios etikos standartų ir profesinės etikos normų; 
3.7. laikytis turimos informacijos konfidencialumo. 

 
 

III. VYRESNIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS 
 

4. Šias pareigas einantis vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas: 
4.1. organizuoja paramą:  

4.1.1. renka informaciją susijusią su galimybėmis pasinaudoti įvairiomis paramos 
priemonėmis; 

4.1.2. sistemina ir apibendrina informaciją susijusią su projektų kūrimu; 
4.1.3. užmezga, palaiko ir plėtoja ryšius su kitomis organizacijomis ir rėmėjais;   

4.2. inicijuoja dalyvavimą įvairiuose projektuose: 
4.2.1. užtikrina savalaikį ir tinkamą informavimą dėl galimybių pasinaudoti įvairiomis 

paramos priemonėmis; 
4.2.2. rengia Kūdikių namų projektus, prižiūri jų eigą, ruošia ir pateikia ataskaitas pagal 

poreikį; 
4.2.3. konsultuoja Kūdikių namų darbuotojus, dalyvaujančius projekte; 
4.2.4. pagal kompetenciją dalyvauja vykdomų projektų veikloje ir biudžeto planavime 

bei įgyvendinime;  
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4.3. vykdo savanoriškos veiklos kuravimą (savanorių atrankos, visų reikiamų dokumentų 
savanoriškai veiklai surinkimas, savanoriškos veiklos atlikimo sutarties sudarymas, 
supažindinimas su savanorių instruktavimo organizavimo tvarka, taip pat savanorių 
teisėmis ir pareigomis): 
4.3.1. renka ir susistemina informaciją apie savanorių darbą Kūdikių namuose; 
4.3.2. esant reikalui rengia savanorių charakteristikas; 
4.3.3. laikosi su savanoriais ir kitais lankytojais turimos informacijos konfidencialumo; 

4.4. organizuoja viešuosius pirkimus: 
4.4.1. vykdo viešųjų pirkimų apklausas; 
4.4.2. pildo visą reikiamą dokumentaciją susijusią su viešųjų pirkimų organizavimu; 
4.4.3. bendradarbiauja su viešųjų pirkimų iniciatoriais; 
4.4.4. domisi viešųjų pirkimų naujovėmis; 

4.5. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo 
pavedimus. 

 
IV. TEISĖS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę: 

5.1. laiku gauti informaciją apie Kūdikių namų direktoriaus įsakymus, tvarkomuosius 

norminius aktus, susijusius su vykdoma veikla; 

5.2. gauti tiesioginėms funkcijoms atlikti reikalingą informaciją iš įstaigos darbuotojų; 

5.3. tobulinti kvalifikaciją kursuose, seminaruose, mokymuose, atitinkančiuose atliekamos 

veiklos pobūdį; 

5.4.  turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako 

už: 

6.1.funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme ir Kūdikių namų nuostatuose, vykdymą 

laiku ir kokybiškai; 

6.2. tvarkomų dokumentų, teikiamų  duomenų teisingumą ir turimos informacijos 

konfidencialumą; 

6.3. nustatytos kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi; 

6.4.už teisės aktų, direktoriaus įsakymų, Kūdikių namų  nuostatų nevykdymą arba netinkamą 

vykdymą, savo pareigų ir funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą.  

 
  ________________________________ 
 
 
Susipažinau ir sutinku 
 
Parašas _________________________ 
 
Vardas ir pavardė __________________________________ 


