
Juridinio ir personalo skyriaus valstybės tarnautojų metinės 2020 m. veiklos užduotys 

 

1) Jurgita Karčiauskienė: 

1. Užtikrinti darbo santykių subjektų teises ir pareigas nustatančių teisės aktų tinkamą įgyvendinimą 

Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose. 

2. Analizuoti ir apibendrinti bylų nagrinėjimo teisme rezultatus, teikti pasiūlymus dėl priimtų teismo 

sprendimų vykdymo, informuoti apie teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar 

atsakovas dalyvauja Savivaldybės administracija, nurodant preliminarias sumas. 

3. Siekiant užtikrinti Savivaldybės institucijų priimamų individualių bei norminių teisės aktų 

teisėtumą, vizuoti pateiktus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

sprendimų, įsakymų, potvarkių projektus. 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis bei siekiant 

užtikrinti, kad Savivaldybės įstaigose dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, prieš skiriant 

asmenį į pareigas rengti sprendimų prašyti pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį užimti pareigas, 

Specialiųjų tyrimų tarnybai. 

 

2) Virginija Gesevičienė: 

1. Tinkamai organizuoti Administracijos valstybės tarnautojų, Savivaldybės valdomų įmonių ir 

viešųjų įstaigų vadovų konkursus/darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankas. 

2. Organizuojant Administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą pagal nustatytus prioritetus, 

tinkamai atlikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugos teikimo viešuosius pirkimus. 

3. Koordinuojant studentų praktiką, užtikrinti studentams, besikreipiantiems dėl praktikos atlikimo 

Savivaldybės administracijoje, praktikos vadovo priskyrimą. 

4. Siekiant užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų 

laikymąsi, kad viešajame pirkime dalyvautų tik tie asmenys, kurie yra papildę ir pateikę privačiųjų 

interesų deklaracijas, jose nurodydami einamas pareigas konkrečiame viešajame pirkime, rinkti ir 

analizuoti Seniūnijų pateikiamą informaciją apie atliekamus viešuosius pirkimus. 

 

3) Viktorija Klingienė: 

1. Užtikrinti Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus 

priimamų sprendimų teisėtumą, vizuoti teisės aktų projektus.  

2. Siekiant užtikrinti darbdaviams nustatytų pareigų vykdymą, organizuoti informacijos teikimą 

Darbo tarybai. 

3. Siekiant užtikrinti Savivaldybės administracijai nustatytų funkcijų įgyvendinimą, sekti įstatymų, 

kitų norminių teisės aktų pasikeitimus, organizuoti informacijos apie pareigą priimti 

įgyvendinamuosius teisės aktus pateikimą atsakingiems Savivaldybės administracijos darbuotojams, 



pagal savo kompetenciją konsultuoti juos teisės aktų projektų rengimo ir kitais savo kompetencijos 

klausimais.  

4. Užtikrinti Savivaldybės, Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių teisėtumą, vizuoti 

sutarčių projektus.  

 

4) Lina Valantonė: 

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatas ir užtikrinant Valstybės 

tarnautojų registrui (VATARAS) teikiamų duomenų išsamumą, atlikti kasmetinių atostogų 

laikotarpių pakeitimus, vesti kasmetinių atostogų duomenis Valstybės tarnautojų registre 

(VATARAS) bei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS). 

2. Siekiant didinti viešojo administravimo efektyvumą tinkamai parengti ir teisės aktų nustatyta 

tvarka Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui pateikti prašymus bei dokumentus 

dėl Nukentėjusiojo asmens (tremtinio, politinio kalinio, represuotojo ir kitų nuketėjusių asmenų) 

teisinio statuso įgijimo. 

3. Siekiant užtikrinti naujos redakcijos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo nuostatų įgyvendinimą, rengti ir pasikeitus duomenims tikslinti Administracijos struktūrinių 

padalinių ir Administracijos struktūrinių teritorinių padalinių pareigybių, kurias einantys asmenys 

privalo deklaruoti privačius interesus, bei funkcijų, kurias vykdantys Administracijos darbuotojai 

privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašus. 

4. Rengti Administracijos direktoriaus įsakymų personalo, atostogų ir komandiruočių, veiklos 

klausimais projektus, Savivaldybės mero potvarkių atostogų bei komandiruočių, personalo ir veiklos 

klausimais projektus, Savivaldybės tarybos sprendimų projektus. 

 

5) Šarūnė Vasiliūnienė: 

1. Siekiant įgyvendinti nustatytus teisės aktų reikalavimus, užtikrinti tinkamą visuomenės 

informavimą, rengiant ir viešinant pranešimus apie privalomąją mediaciją šeimos ginčuose ir 

teikiamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Pasvalio rajone. 

2. Siekiant užtikrinti efektyvų valstybės perduotų funkcijų vykdymą, teikti pirminę teisinę pagalbą 

rajono gyventojams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

3. Nagrinėti gyventojų prašymus ir/ ar skundus pagal Skyriaus kompetenciją. 

4. Siekiant užtikrinti efektyvų valstybės perduotų funkcijų vykdymą, apklausti valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos gavėjus apie teikiamų paslaugų kokybę. 
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