PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio
d. įsakymu Nr.
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius (toliau – Skyrius) yra
Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos padalinys.
2. Skyrius steigiamas, reorganizuojamas ir likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
3. Skyriuje yra Viešųjų pirkimų poskyris.
4. Skyrius turi antspaudą ir blanką su įrašu „Kelmės rajono savivaldybės administracijos Teisės
ir personalo skyrius“.
5. Skyriaus adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.
6. Šie nuostatai apibrėžia svarbiausius Skyriaus uždavinius, funkcijas, darbo organizavimo
principus, teises ir atsakomybę.
7. Skyrius, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais,
Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais,
administracijos ir šiais nuostatais bei kitais teisės aktais.
8. Skyrius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos
ministerijomis, kitomis valstybinėmis institucijomis, kitomis savivaldybėmis, Kelmės rajono
įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.
9. Skyriaus struktūrą, pareigybių grupes, darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir priemokas
nustato ir tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
10. Skyrius neturi juridinio asmens statuso.
11. Skyriaus darbuotojų tarnybos ir darbo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti teisės aktai.
II SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
12. Svarbiausi Skyriaus uždaviniai:
12.1. įgyvendinti žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo politiką
Savivaldybėje;
12.2. užtikrinti Savivaldybės institucijų pateiktų vertinti teisės aktų projektų ir kitų dokumentų
atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams;
12.3. užtikrinti pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams;
12.4. vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę Savivaldybėje;
12.5. koordinuoti ir vykdyti ekstremaliųjų situacijų prevencijos, pasirengimo ir padarinių
likvidavimo veiklą Savivaldybėje;
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12.6. organizuoti valstybinių mobilizacijos užduočių vykdymą;
12.7. vykdyti Savivaldybei įstatymu pavestą valstybės (perduotą savivaldybėms) funkciją –
registruoti civilinės būklės aktų įrašus;
12.8. užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų norminių teisės
aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, įgyvendinimą Savivaldybės administracijoje;
12.9. užtikrinti asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimą Savivaldybės
administracijoje.
13. Skyrius, įgyvendindamas uždavinius, pagal savo kompetenciją atlieka šias funkcijas:
13.1. Personalo valdymo srityje:
13.1.1. padeda įstaigos vadovui formuoti personalo sudėtį;
13.1.2. organizuoja personalo ir įstaigai pavaldžių įstaigų bei įmonių vadovų priėmimą į
pareigas ir atleidimą iš jų, tvarko jų asmens bylas;
13.1.3. organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
veiklos vertinimą;
13.1.4. organizuoja atostogų suteikimą personalui ir įstaigų bei įmonių vadovams;
13.1.5. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje;
13.1.6. padeda įstaigos vadovui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus bei planus ir
juos įgyvendinti;
13.1.7. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo ir įstaigų bei įmonių vadovų
valdymo klausimais;
13.2. Teisinės pagalbos ir atstovavimo srityje:
13.2.1. atstovauja Savivaldybei visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose
teismuose, kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, taip pat santykiuose su fiziniais asmenimis, gina
jos teisėtus interesus;
13.2.2. vertina Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos
Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams;
13.2.3. derina Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų bei sutarčių projektus ir juos
vizuoja, teikia išvadas ir pastabas;
13.2.4. teikia Savivaldybės institucijoms, administracijos padaliniams, įstaigoms konsultacijas
teisės klausimais;
13.2.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo valstybinę (perduotą savivaldybėms) funkciją – teikia
valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą gyventojams, rengia prašymus dėl antrinės teisinės
pagalbos teikimo ir teikia ataskaitas Teisingumo ministerijai dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;
13.3. Valstybinės kalbos vartojimo srityje:
13.3.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybėje laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos
įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, nustatančių
valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;
13.3.2. kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama Savivaldybės įmonių, įstaigų,
organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose,
tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose;
13.3.3. kontroliuoja, kaip vykdomi Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir
administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos;
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13.4. Civilinės saugos ir mobilizacijos srityje:
13.4.1. organizuoja ir kontroliuoja civilinės saugos prevencinės veiklos ir ekstremaliųjų situacijų
valdymo planų sudarymą bei vykdymą Savivaldybės teritorijoje esančiuose ūkio subjektuose, kitose
įstaigose ir organizacijose;
13.4.2. organizuoja ir vykdo visuomenės teisinį švietimą civilinės saugos klausimais;
13.4.3. renka duomenis ir kitą informaciją, reikalingą Savivaldybės mobilizacijos planui sudaryti.
Surinktus duomenis ir informaciją apibendrina, sistemina, sudaro Savivaldybės mobilizacijos plano
projektą ir teikia jį svarstyti Savivaldybės mobilizacijos štabui;
13.4.4. teikia mobilizacijos štabui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Mobilizacijos
departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos siūlymus dėl pasirengimo mobilizacijai ir
mobilizacijos vykdymo Savivaldybėje tobulinimo;
13.4.5. nustato Savivaldybei priskirtoms valstybei gyvybiškai svarbioms funkcijoms rekvizicijos ir
(ar) laikinojo paėmimo poreikį ir sudaro Savivaldybės rekvizicijos planą;
13.5. Civilinės metrikacijos srityje:
13.5.1. registruoja asmenų gimimą, asmenų mirties, santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą,
tėvystės pripažinimą, nustatymą, įvaikinimą, vardo, pavardės pakeitimą ir išduoda civilinės būklės aktų
įrašus liudijančius išrašus, ištaiso, papildo, atkuria, anuliuoja civilinės būklės įrašus;
13.5.2. išduoda Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be
pilietybės patvirtinančias kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą pažymas, kurios reikalingos registruojant
santuoką užsienio valstybėse, išduoda gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašus pagal Vienos
Konvencijos nustatytas formas bei daugiakalbes standartines formas prie gimimo, santuokos sudarymo,
mirties įrašų liudijančių išrašų ir pažymos dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo;
13.5.3. išduoda asmenims be pilietybės ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga
Lietuvos Respublikoje, deklaracijas apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą;
13.5.4. priima asmenų prašymus santuokai sudaryti, santuokai, sudarytai užsienio valstybėje,
įtraukti į apskaitą, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukti į apskaitą,
santuokai nutraukti, užsienyje įregistruotam santuokos nutraukimui įtraukti į apskaitą, tėvų prašymus
įregistruoti vaiko gimimą, tėvų prašymus įtraukti į apskaitą apie vaiko gimimą užsienyje;
13.5.5. iškilmingai registruoja santuoką, kai to pageidauja susituokiantieji, gimimą, kai to
pageidauja tėvai, sudaro iškilmingą aplinką jubiliejinėms santuokoms registruoti;
13.5.6. remdamasis civilinės būklės aktų įrašais, asmenims jų prašymu išduoda pakartotinius
civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus, civilinės būklės aktų įrašų nuorašus, tarpininkauja
gaunant juos iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų Lietuvoje, Lietuvos valstybės istorijos archyvo;
13.5.7. asmenims jų prašymu kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos
Piliečių reikalų ir konsulinės pagalbos skyriumi tarpininkauja gaunant pakartotinius liudijimus bei
civilinės būklės aktų įrašų nuorašus iš užsienio valstybių;
13.5.8. ruošia medžiagą ir teikia išvadas, susijusias su piliečio vardo, pavardės pakeitimu, su
klaidų ištaisymu bei pakeitimais civilinės būklės aktų įrašuose, su dingusių aktų įrašų atkūrimu bei
atkurtų įrašų anuliavimu;
13.5.9. atstovauja Savivaldybei pagal kompetenciją šeimos teisės klausimais civilinėse bylose
visų lygių teismuose;
13.5.10. sudaro civilinės būklės įrašų ir kitų dokumentų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų
apyrašus ir nustatytu laiku pateikia Šiaulių apskrities archyvui;
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13.6. Viešųjų pirkimų srityje:
13.6.1. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei civilinėse bylose visų lygių teismuose;
13.6.2. siekia, kad Savivaldybės administracijos organizuojamas prekių, paslaugų bei darbų
pirkimas būtų atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų;
13.6.3. koordinuoja viešųjų pirkimų veiklą, skatina konkurenciją, siekia, kad taupiai ir
racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos;
13.6.4. rengia Savivaldybės administracijos vidaus tvarkomųjų dokumentų, susijusių su
viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui;
13.6.5. sudaro metinius Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų planų projektus,
atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis;
13.6.6. pagal Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl
numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo
vertes;
13.6.7. priima ir registruoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių parengtas bei
Savivaldybės administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms,
paslaugoms ar darbams pirkti;
13.6.8. rengia ir teikia tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymų dėl Viešojo
pirkimo komisijos sudarymo projektus;
13.6.9. užtikrina, kad Viešojo pirkimo komisijos posėdžiai vyktų nustatytu laiku ir tinkamai;
13.6.10. priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus bei gaunamus raštus viešųjų pirkimų vykdymo
klausimais;
13.6.11. tiekėjams prašant ar savo iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka patikslina (paaiškina)
pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų patikslinimus, paaiškinimus, išskyrus Viešojo pirkimo komisijos
sprendimus, perduoda pirkimo vykdytojui (Viešojo pirkimo komisijai ar pirkimų organizatoriui);
13.6.12. nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas dėl administracijos vykdomų viešųjų pirkimų,
teikia išvadas dėl pateiktų pretenzijų Savivaldybės administracijos direktoriui, išskyrus pretenzijas dėl
Viešojo pirkimo komisijos sprendimų;
13.6.13. konsultuoja procedūriniais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais Savivaldybės tarybos
narius, administracijos valstybės tarnautojus (darbuotojus), Savivaldybei pavaldžias institucijas;
13.6.14. rengia ir teikia pirkimo procedūrų, pirkimo ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos
įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
13.6.15. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, pagal poreikį
atitinkamai koreguoja Savivaldybės administracijos vidaus tvarkomuosius dokumentus;
13.6.16. rengia pagal kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių,
administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
13.6.17. vertina Savivaldybės administracijos pirkimo sutarčių projektus;
13.7. Asmens duomenų apsaugos srityje:
13.7.1. rengia teisės aktų projektus duomenų apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl
Savivaldybės institucijų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir duomenų
apsaugą, tobulinimo;
13.7.2. stebi ir analizuoja, kaip duomenis tvarkantys įstaigos darbuotojai laikosi asmens
duomenų tvarkymo reikalavimų;
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13.7.3. nagrinėja ir tikrina, ar duomenų tvarkymo veikla įstaigoje atitinka teisės aktų
reikalavimus;
13.7.4. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir parengia
priemonių planą nustatytoms rizikoms sumažinti;
13.7.5. atlieka galimo asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimus, nagrinėja asmenų skundus
dėl pažeidimų asmens duomenų tvarkymo srityje;
13.7.6. stebi ir tikrina informacinių technologijų naudojimą duomenų tvarkymo srityje, teikia
pasiūlymus Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui dėl naujų priemonių įdiegimo siekiant užtikrinti
duomenų apsaugą;
13.7.7. įvertina įstaigos informacinių išteklių atitiktį nustatytiems organizaciniams ir
techniniams kibernetinio saugumo reikalavimams ir teikia pasiūlymus Bendrojo priėmimo skyriaus
vedėjui dėl trūkumų pašalinimo;
13.7.8. skatina duomenų apsaugos kultūrą įstaigoje, renka informaciją duomenų tvarkymo
veiklai identifikuoti;
13.7.9. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia Valstybinei asmens duomenų apsaugos
inspekcijai informaciją apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo
pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones;
13.7.10. informuoja Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją apie įstaigoje įvykusius
asmens duomenų pažeidimus;
13.7.11. konsultuoja įstaigos darbuotojus ir kitų institucijų vadovus bei darbuotojus asmens
duomenų apsaugos klausimais, jeigu reikia – organizuoja mokymus.
III SKYRIUS
SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
14. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai jo pareigas eina
Skyriaus vyriausiasis specialistas (personalo).
15. Skyriaus vedėjo pavaduotojas organizuoja veiklą civilinės metrikacijos srityje.
16. Viešųjų pirkimų poskyriui vadovauja poskyrio vedėjas, kuris organizuoja poskyrio veiklą.
17. Skyriaus darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia Savivaldybės
administracijos direktorius.
18. Skyriaus vedėjo, vedėjo pavaduotojo, poskyrio vedėjo ir specialistų funkcijas, jų pavadavimą
reglamentuoja patvirtinti pareigybių aprašymai.
19. Skyriaus vedėjo įsakymai privalomi vykdyti Skyriaus specialistams.
20. Skyriaus vedėjas prireikus organizuoja Skyriaus darbuotojų pasitarimus.
IV SKYRIUS
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ TEISĖS
21. Skyriaus darbuotojai turi teisę:
20.1. gauti informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;
20.2. mokytis, kelti kvalifikaciją iš Savivaldybės biudžeto, fondų bei kitų lėšų;
20.3. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
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20.4.
garantijas;
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.

gauti įstatymų nustatyta tvarka atostogas, kitais teisės aktais nustatytas socialines ir kitas
būti skatinami už nepriekaištingą pareigų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
į saugias ir nekenksmingas sveikatai darbo sąlygas;
naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu tarnybinėms užduotims atlikti;
atstovauti teismuose ir kitose institucijose pagal kompetenciją;
naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis ir garantijomis.
V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

21. Skyriaus veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius.
22. Skyriaus darbuotojų funkcijų, kurios nurodytos pareigybių aprašymuose, trumpalaikių
pavedimų ir kitų užduočių vykdymą kontroliuoja Skyriaus vedėjas. Jis atsako už visą Skyriaus veiklą,
užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos
direktoriaus įsakymų vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais.
23. Skyriaus vedėjas kasmet parengia Savivaldybės administracijos direktoriui metinę Skyriaus
veiklos ataskaitą.
24. Skyriaus darbuotojai pagal kompetenciją atsako už:
24.1. Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų
tinkamą vykdymą;
24.2. Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimų vykdymą pagal
savo kompetenciją;
24.3. darbo drausmės laikymąsi;
24.4. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;
24.5. Savivaldybės turto tausojimą.
25. Skyriaus darbuotojams taikoma Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitais teisės aktais nustatyta atsakomybė.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Skyrius gali būti pertvarkomas Savivaldybės tarybos sprendimu. Pertvarkant Skyrių, jo
dokumentai perduodami Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui, perimančiam Skyriaus
funkcijas.
27. Perduodant vykdomas funkcijas, dokumentus ir turtą, surašomas perdavimo aktas (dviem
egzemplioriais). Akte pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę Skyriaus būklę, Skyriaus
struktūrą ir etatus, apskaitos ir atskaitomybės, archyvo būklę.
28. Prie akto pridedamas perduodamų dokumentų ir Skyriaus darbuotojų bei valstybės tarnautojų
naudojamo turto aprašas.
29. Aktą pasirašo funkcijas, dokumentus ir turtą perduodantis ir juos priimantis asmuo. Aktą
tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
30. Už dokumentų bei turto perdavimo ir priėmimo organizavimą Skyriuje yra atsakingas
vedėjas (taip pat ir darbuotojo atleidimo iš darbo atveju).
______________________________

