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VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO MOBILIZACIJAI IR 

KORUPCIJOS PREVENCIJAI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Savivaldybės viešųjų paslaugų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės 

tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A 

3. Pareigybės kategorija – 9 

II. PASKIRTIS 

 

4. Viešųjų paslaugos skyriaus vyriausiojo specialisto mobilizacijai ir korupcijos prevencijos 

pareigybė reikalinga dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies 

paramos įstatymo, Korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

  

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo mobilizacijos ir korupcijos prevencijos 

administravimą. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą. 

7. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo 

pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 

8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Vyriausybės nutarimais Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto 

apsaugos ministerijos įsakymais, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymais, vietos savivaldos 

institucijų veiklą bei šių institucijų kompetencijai priskirtais klausimais. 

9. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, išmanyti dokumentų rengimo taisykles. 

10. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

11. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

12. Siekiant tinkamai vykdyti dalyvavimo rengiant ir vykdant mobilizaciją ir (ar) priimančios šalies 

paramą ( toliau PŠP), atliekamos šios  funkcijos: 

 

12.1. Administruoja savivaldybės teritorijoje mobilizacijos funkcijų vykdymą, koordinuoja visų 

formų valstybės institucijų, ūkio subjektų, įstaigų ir organizacijų pasirengimą vykdyti mobilizaciją, 

demobilizaciją bei priimančios šalies paramą. 

12.2. Renka, kaupia ir sistemina duomenis ir kitą informaciją, reikalingą institucijos mobilizacijos 

planui parengti, rengia mobilizacijos plano projektą, suderinus su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo 

departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos, savivaldybės mobilizacijos planą teikia tvirtinti Savivaldybės 

administracijos direktoriui. 

12.4. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja valstybinių mobilizacinių ir PŠP teikimo užduočių ir 

mobilizacinių nurodymų vykdymą. 

12.5. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų 

pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus teikia siūlymus dėl PŠP teikimo užduočių ir 

mobilizacinių nurodymų dėl PŠP vykdymo, nustato PŠP reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikį, 

konsultuoja suinteresuotus asmenis PŠP klausimais. 

12.6. Rengia civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašus, supažindina į šį rezervą įtrauktus asmenis 

su jų teisėmis ir pareigomis, tvarko jame įrašytų asmenų duomenis. 



12.7. Organizuoja civilinio mobilizacinio personalo rezervo sudarymą, sudėties keitimą, 

mobilizacinio ir priimančiosios šalies paramos mokymo planų rengimą, į civilinio mobilizacinio personalo 

rezervo įrašytų asmenų dalyvavimą mokymų renginiuose. 

12.8. Pagal institucijos kompetenciją sudaro transporto priemonių, kito kilnojamojo ar 

nekilnojamojo turto, ginklų, šaudmenų, sprogmenų, nuodingųjų ir psichiką veikiančių (narkotinių, 

psichotropinių) medžiagų ir 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, privalomųjų darbų mobilizacijos metu organizavimo veiksmus. 

12.9. Renka ir administruoja duomenis ir kitą informaciją pagal institucijos kompetenciją, 

reikalingą Lietuvos Respublikos PŠP galimybių katalogui parengti. 

12.10. Vykdo Savivaldybės mobilizacijos darbo grupės sekretoriaus funkcijas. 

12.11. Vykdo mobilizacijos funkcijai vykdyti reikalingoms priemonėms, paslaugoms bei darbams 

pirkti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas. 

12.12. Dirba ir tvarko dokumentus su įslaptinta informacija pagal savo kompetenciją. 

12.13. Dalyvauja įvairių komisijų, sudaromų Savivaldybės administracijoje, darbe. 
12.14. Dalyvauja konferencijose, seminaruose, mokymuose. 

13. Vykdant korupcijos prevenciją: 

13.1. Koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybėje. 

13.2. Rengia Savivaldybės Korupcijos prevencijos programą. 

1.33. Rengia Savivaldybės Korupcijos programos priemonių įgyvendinimo planą. 

13.4. Atlieka Savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriuose egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymą. 

13.5. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai atlikus korupcijos rizikos analizę 

Savivaldybės įstaigos veiklos srityse, teikia siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų 

įgyvendinimo kontrolę. 

13.6. Nustatyta tvarka atlieka antikorupcinį Savivaldybės teisės aktų projektų vertinimą. 

13.7. Organizuoja, vykdo ir analizuoja interesantų apklausas, kurios gali išaiškinti sritis ir priežastis 

galimoms korupcijos apraiškoms. 

13.8. Vykdo Savivaldybės antikorupcinės komisijos sekretoriaus funkcijas. 

13.9. Pagal kompetenciją kartu su antikorupcijos komisija nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų 

pareiškimus, skundus dėl korupcijos atvejų bei pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. 

13.10. Organizuoja švietėjišką veiklą ( seminarus, konkursus) korupcijos prevencijos klausimais. 

13.11. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama 

valstybės politika korupcijos prevencijos srityje. 

                   13.12. Vykdo kitus skyriaus vedėjo nurodymus.  
 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

14. Viešųjų paslaugos skyriaus vyriausiasis specialistas mobilizacijai ir korupcijos prevencijai 

pavaldus Skyriaus vedėjui. 

 

 

 

Susipažinau 

 

 

Vyriausiasis specialistas  

mobilizacijai ir korupcijos prevencijai 


