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organizuojanti įstaiga: 
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Pareigos: Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam 

padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje) (karjeros 

valstybės tarnautojas) 

Pareigybės aprašymas: 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros 

valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 16. 

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, 

padėti lygių galimybių kontrolieriui įgyvendinti pavestus uždavinius ir funkcijas, vykdant Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – ir Tarnyba) tarptautinį bendradarbiavimą, ieškant 

finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programose numatytoms priemonėms lygių galimybių klausimais įgyvendinti. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – lygių 

teisių ir lygių galimybių užtikrinimo srityje. 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI  

 



6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

6.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą. 

6.2. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį lygių 

galimybių užtikrinimo srityje. 

6.3. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį vadovaujant Europos Sąjungos (toliau – ES), 

tarptautinių fondų finansuojamiems projektams. 

6.4. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos, ES taip pat kitus tarptautinius teisės aktus, 

reglamentuojančius diskriminacijos draudimą, žmogaus teisių apsaugą, žmogaus teisių gynimo 

mechanizmus, Lietuvos Respublikos valstybinių programų, Europos Komisijos finansavimo 

programų, ES struktūrinės paramos valdymą ir administravimą. 

6.5. Mokėti anglų kalbą B.2 lygiu.  

6.6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, 

pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu. 

6.7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo, 

tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, kalbos kultūros normas, gebėti rengti dokumentų 

projektus. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. Atsako už skyriaus uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

7.2. Planuoja ir organizuoja skyriaus darbą. 

7.3. Teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, darbo organizavimo klausimais, taip 

pat siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus darbuotojų skatinimo, 

drausminių nuobaudų jiems skyrimo. 

7.4. Organizuoja lygių galimybių integravimo priemonių įgyvendinimo procesą.  

7.5. Bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos 

poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių 

galimybių integravimą. 

7.6. Konsultuoja Tarnybos darbuotojus lygių galimybių integravimo klausimais. 

7.7. Lygių galimybių kontrolieriaus nurodymu palaiko ryšius su tarptautinėmis institucijomis ir 

organizacijomis lygių galimybių srityje. 

7.8. Koordinuoja užsienio valstybių delegacijų, pareigūnų, tarptautinių organizacijų atstovų ir 

kitų svečių vizitus Tarnyboje. 

7.9. Koordinuoja Lygių galimybių kontrolieriaus ir Tarnybos darbuotojų dalyvavimą 

tarptautiniuose renginiuose. 

7.10. Sistemina, analizuoja, apibendrina informaciją apie tarptautinę Tarnybos veiklą ir ją 

pateikia interneto puslapyje. 

7.11. Organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos lygių galimybių integravimo 

srityje apibendrinimą Tarnybos metinei ataskaitai. 

7.12. Organizuoja Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos metinės veiklos ataskaitos santraukos 



vertimą į anglų kalbą. 

7.13. Organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių lygių 

galimybių klausimais įgyvendinimą. 

7.14. Organizuoja finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti paiešką. 

7.15. Analizuoja finansavimo projektams gavimo galimybes, identifikuoja finansavimo 

privalumus ir trūkumus.  

7.16. Rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms dėl paramos projektams 

lygių galimybių klausimais įgyvendinimo.  

7.17. Koordinuoja Tarnybos vykdomus ES, tarptautinių fondų finansuojamus projektus. 

7.18. Organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine 

bendruomene.  

7.19. Periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą. 

7.20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų 

pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus lygių galimybių kontrolieriui. 

 

 

Dokumentų pateikimo 

būdas: 

 

Reikalinga pateikti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) 

 

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens 

kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens 

tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje 

sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo 

bus pateikta su konkursu susijusi informacija; 

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos 

formos gyvenimo aprašymą; 

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties 

deklaraciją; 

4. aukštąjį universitetinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento 

kopiją; 

5. anglų k. žinias B2 lygiu patvirtinančio dokumento kopiją; 

6. patirtį lygių galimybių užtikrinimo srityje įrodančio dokumento 

kopiją; 

7. patirtį vadovaujant Europos Sąjungos, tarptautinių fondų 

finansuojamiems projektams patvirtinančio dokumento kopiją. 

 

 

https://www.testavimas.vtd.lt/portal/auth/contest/52229


Dokumentai priimami 

14 darbo dienų nuo 

konkurso paskelbimo   

 

Adresas: Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius 

Telefonas: 8706 63975 

El. paštas: lygybe@lygybe.lt 

 

 


