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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO
SPECIALISTO (CIVILINĖS IR DARBO SAUGOS, MOBILIZACIJOS) PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Civilinės ir darbo saugos, mobilizacijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės
tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS
4. Vyriausiojo specialisto (civilinės ir darbo saugos, mobilizacijos) pareigybė reikalinga
valstybinėms funkcijoms vykdyti: koordinuoti ir kontroliuoti visų rūšių bei nuosavybės formų
įmonių, įstaigų ir organizacijų, civilinės saugos pasirengimą, užtikrinant gyventojų ir turto
saugumą ar maksimaliai sumažinant nuostolius dėl ekstremalių situacijų poveikio; vykdyti darbo
saugos specialisto savivaldybės administracijoje funkcijas ir mobilizaciniam darbui organizuoti
savivaldybės teritorijoje.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje
– organizuoja civilinės saugos įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje ir administruoja darbo
saugos ir sveikatos įgyvendinimą savivaldybės administracijoje bei įgyvendina teisės aktais
nustatytos valstybinės mobilizacinė užduoties savivaldybei administravimą.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis
laipsnis);
6.2. turėti ne mažesnę kai 1 metų darbo patirtį civilinės ar darbo saugos, mobilizacijos
srityje.
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinę saugą, ekstremalias situacijas, darbo
saugą, priešgaisrinę saugą, mobilizacinių užduočių vykdymą, teisės aktų ir dokumentų rengimą,
tvarkymą ir apskaitą, raštvedybą bei kitus klausimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme
nustatytų funkcijų vykdymu;
6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,
savarankiškai sugebėti nustatyti darbo prioritetus;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS
Outlook, Internet Explorer;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI

2

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja savivaldybės ekstremalių situacijų parengties, analizės, prevencijos planų
rengimą, jų tikslinimą, derinimą su valstybinėmis institucijomis, siekiant užtikrinti valstybinės
funkcijos – civilinės saugos organizavimo efektyvų įgyvendinimą;
7.2. užtikrina galimų ekstremalių situacijų savivaldybėje prognozavimą;
7.3. koordinuoja rajono Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbą, organizuoja
civilinės saugos pajėgų sudarymą ir jų rengimą, perspėja rajono gyventojus, ūkio subjektus,
valstybės institucijas apie ekstremalios situacijos grėsmę, informuoja apie jos pobūdį, išplitimo
tikimybę, būtinus gyventojų veiksmus, siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalioms
situacijoms;
7.4. informuoja savivaldybės administracijos direktorių, merą, savivaldybės Ekstremaliųjų
situacijų komisijos vadovą, apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą ir Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD
prie VRM) apie galimas ar įvykusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius;
7.5. organizuoja ir įgyvendina civilinės saugos prevencines priemones, gelbėjimo ir kitus
neatidėliotinus darbus, ekstremalių situacijų pasekmių šalinimą, evakuoja, o prireikus ir
organizuoja evakuotų gyventojų apgyvendinimą ir aprūpinimą maistu ir kitomis pirmo būtinumo
priemonėmis.
7.6. organizuoja savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas ir jose dalyvauja;
7.7. organizuoja savivaldybės administracijos darbuotojų ir gyventojų švietimą civilinės
saugos klausimais;
7.8. vykdo perspėjimo sistemos parengties kontrolę savivaldybės lygiu;
7.9. renka iš visų savivaldybės teritorijoje esančių ūkio subjektų ir įstaigų informaciją,
reikalingą civilinės saugos uždaviniams vykdyti;
7.10. kontroliuoja, kaip visų rūšių ir nuosavybės formų ūkio subjektai, kitos įstaigos ir
organizacijos vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, civilinės saugos ir
mobilizacijos įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
7.11. organizuoja ir vykdo civilinės saugos būklės vertinimą rajono ūkio subjektuose ir
kitose įstaigose, teikia jiems metodinę pagalbą;
7.12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM, apskrities
priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo valdybai ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia
ataskaitas, informaciją apie savivaldybėje vykdomą civilinės saugos veiklą;
7.13. konsultuoja civilinės saugos klausimais rajono savivaldybės teritorijoje esančias
valstybės ir savivaldybės institucijas, visų rūšių ir nuosavybės formų įmones, kitas įstaigas,
organizacijas, ūkio subjektus ir fizinius asmenis;
7.14. vykdo rajono savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus,
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininko nurodymus, pavedimus ir įsakymus;
7.15. pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių,
administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų ar dokumentų projektus civilinės saugos
klausimais;
7.14. organizuoja savivaldybės administracijos darbuotojų darbo saugos darbo vietoje
įvadinius, pirminius ir periodinius instruktažus, rengia reikalingas darbo saugos ir priešgaisrinės
saugos instrukcijas savivaldybės administracijos darbuotojams, siekiant užtikrinti saugų
savivaldybės administracijos darbą;
7.15. organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir
kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą, siekiant
užtikrinti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme nustatytų reikalavimų
laikymąsi;
7.16. teisės aktų nustatyta tvarka tiria nelaimingus atsitikimus savivaldybės
administracijoje;
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7.17. nustatyta tvarka informuoja atitinkamas institucijas apie mirtinus ir sunkius
nelaimingus atsitikimus darbe, taip pat kai darbuotojas įmonėje miršta dėl ligos, nesusijusios su
darbu, organizuoja (kartu su Valstybine darbo inspekcija, mokymo įstaigomis) saugos darbe
kursus, seminarus, siekiant užtikrinti įstatymų nustatytą tarpžinybinį bendradarbiavimą bei
informacijos teikimą ir sklaidą;
7.18. renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui
parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą;
7.19. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir
dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos vykdymo klausimais projektus, teikia siūlymus dėl
valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių nurodymų mobilizacijai
vykdyti, konsultuoja suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos
klausimais;
7.20. nustato prekių, paslaugų ir darbų poreikį, skirtą savivaldybės funkcijoms,
paskelbus mobilizaciją, atlikti, ir organizuoja priimančiosios šalies paramai teikti reikalingų
prekių, paslaugų ir darbų poreikio užtikrinimą;
7.21. sudaro mobilizacinių užsakymų ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo
sutartis, rengia technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas
ir siūlymus dėl jų sudarymo, organizuoja konkursus, apklausas ar derybas su ūkio subjektais,
rengia sutarčių projektus;
7.22. atlieka ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti mobilizacinių
užsakymų ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutarčių įsipareigojimus patikrinimus ir
kitus sutarčių vykdymo kontrolės ir priežiūros veiksmus;
7.23. rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau – CMPR) sąrašus, jų
pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į sąrašus įtrauktus asmenis
su jų teisėmis ir pareigomis, organizuoja į CMPR įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar)
priimančiosios šalies paramos mokymo renginiuose.
7.24. pagal savivaldybės kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito
kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, radioaktyviųjų medžiagų rekvizicijos ir (ar) laikinojo
paėmimo sąrašus, atlieka rekvizicijos ir (ar) laikinojo paėmimo organizavimo, vykdymo,
rekvizuoto ir (ar) laikinai paimto turto perdavimo, priėmimo, saugojimo, laikinai paimto turto
grąžinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir (ar) laikinai paimtą turtą, valstybės rezervo panaudojimo,
veiksmus;
7.25. renka ir administruoja duomenis pagal savivaldybės kompetenciją, reikalingą
Lietuvos Respublikos priimančiosios šalies paramos galimybių katalogui parengti, rengia
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo
priimančiosios šalies paramai teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia siūlymus
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos dėl
priimančiosios šalies paramos teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų priimančiosios šalies
paramai vykdyti;
7.26. dalyvauja organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar priimančiosios šalies
paramos mokymo renginius savivaldybėje ir jai pavaldžiose įstaigose, įmonėse, rengia
mobilizacijos ir (ar) priimančiosios šalies paramos mokymo planus;
7.27. planuoja ir organizuoja mokymus ūkio mobilizacijos subjektų personalui,
įrašytam į CMPR;
7.28. planuoja, organizuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės lygmens
mobilizacines pratybas;
7.29. pagal kompetenciją vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus;
7.30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, vykdo
numatytas funkcijas;

4

7.31. vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus,
neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, kad būtų pasiekti
savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės
administracijos direktoriui.

