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JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
(CIVILINĖS IR DARBO SAUGOS, MOBILIZACIJOS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas
administracijos direktoriui.
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II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS0
3. Pagrindinė veiklos sritis:0
3.1. veiklos planavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0
5.1. civilinės saugos administravimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0
6.1. darbo saugos ir sveikatos administravimas;
6.2. mobilizacinio darbo organizavimas.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su
sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo
dokumentų rengimą.
9. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo
įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų
dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
11. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

12. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus
koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
13. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su
veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
14. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų
įgyvendinimo proceso organizavimą.
15. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir
aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
16. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais
klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais
sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo
arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų
įgyvendinimo rengimą.
19. Renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui
parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą.
20. Rengia direktoriaus įsakymų, kt. teisės aktų, dokumentų pasirengimo mobilizacijai ir jos
vykdymo klausimais, pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus, teikia
siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių, mobilizacijos planų ir mobilizacinių
nurodymų, PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų PŠP vykdyti, konsultuoja
suinteresuotus asmenis mobilizacijos ir PŠP klausimais.
21. Rengia savivaldybės administracijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo (toliau –
CMPR) sąrašą, jo pakeitimus, tvarko jame esančius duomenis, pasirašytinai supažindina į
CMPR įtrauktus asmenis su jų funkcijomis, atliekamomis mobilizacijos metu ir (ar) teikiant
PŠP.
22. Renka duomenis, reikalingus Valstybės mobilizacinių išteklių galimybių katalogui ir PŠP
galimybių katalogui, teikia juos Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie
Krašto apsaugos ministerijos.
23. Pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme
numatytas funkcijas.
24. Vykdo savivaldybės administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių
priemonių organizavimą.
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – visuomenės saugumas (arba);
26.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
26.4. studijų kryptis – teisė;
arba:
26.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis)
arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.6. darbo patirtis – civilinės saugos srities patirtis;
26.7. darbo patirties trukmė – 1 metai.
27. Atitikimas kitiems reikalavimams:0
27.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
28.1. vertės visuomenei kūrimas – 3;
28.2. organizuotumas – 3;
28.3. patikimumas ir atsakingumas – 3;
28.4. analizė ir pagrindimas – 4;
28.5. komunikacija – 3.
29. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
29.1. informacijos valdymas – 3.
30. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:0
30.1. informacinių technologijų valdymas – 3;
30.2. teisės išmanymas – 3.
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