Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:
•

užtikrinti Žuvininkystės tarnybos dokumentų valdymą ir archyvo tvarkymą;

•

atlikti vieno langelio asmenų aptarnavimo padalinio funkcijas ir užtikrinti Žuvininkystės
tarnybos priimamojo darbą;

•

užtikrinti tinkamą Žuvininkystės tarnybos kompiuterinės ir programinės įrangos, kompiuterių
tinklų, interneto tinklapio, duomenų bazių funkcionavimą, priežiūrą, apsaugą bei operatyvų
gedimų šalinimą;

•

organizuoti ir vykdyti Žuvininkystės tarnybos prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus,
užtikrinti, kad pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir
kitų teisės aktų reikalavimus;

•

padėti teisinėmis priemonėmis įgyvendinti Žuvininkystės tarnybai teisės aktuose įtvirtintus
tikslus ir uždavinius bei suteiktas teises, užtikrinti, kad pateikti vertinti teisės aktų, sutarčių ir
kitų dokumentų projektai atitiktų nacionalinės ir ES teisės aktų reikalavimus;

•

atstovauti Žuvininkystės tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose;

•

užtikrinti Žuvininkystės tarnybos personalo administravimą;

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
•

organizuoja Žuvininkystės tarnybos direktoriaus priimamojo darbą, informacijos teikimą
(žodžiu, elektroniniu būdu, telefonu) besikreipiantiems į Žuvininkystės tarnybą, vykdo „vieno
langelio“ padalinio funkcijas;

•

organizuoja Žuvininkystės tarnybos dokumentų valdymą, sudaro Žuvininkystės tarnybos
dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, užtikrina, kad padaliniuose būtų taisyklingai
formuojamos ir tvarkomos dokumentų bylos, laiku atiduodamos į archyvą;

•

tvarko Žuvininkystės tarnybos gaunamą, siunčiamą ir vidaus dokumentaciją: skirsto
korespondenciją, registruoja gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus, atlieka kitus su
dokumentų valdymu susijusius veiksmus, teikia informaciją Žuvininkystės tarnybos dokumentų
rengėjams apie parengtų dokumentų pasirašymą, registravimą ir pateikimą, tvirtina
Žuvininkystės tarnyboje parengtų ir gautų dokumentų kopijas;

•

organizuoja Žuvininkystės tarnybos archyvo tvarkymą, bylų apskaitą ir saugojimą, archyvinių
duomenų išdavimą;

•

kontroliuoja, kaip vykdomi Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavedimai pagal įvykdymo
terminus;

•

rengia Žuvininkystės tarnybos teisės aktų ir sutarčių projektus;

•

vertina ar Žuvininkystės tarnybos struktūrinių padalinių parengti teisės aktų projektai atitinka
juridinės technikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus bei teikia pastabas ir
pasiūlymus dėl teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo;

•

vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Žuvininkystės tarnybos darbuotojų parengtiems ir fizinių
ar juridinių asmenų pateiktiems sutarčių projektams;

•

konsultuoja Žuvininkystės tarnybos darbuotojus sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo ir kitais
teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

•

atstovauja Žuvininkystės tarnybai ikiteisminėse institucijose ir teismuose nagrinėjamose bylose,
atlieka procesinius veiksmus (renka įrodymus, rengia ieškinių, atsiliepimų į ieškinius (skundus),
pareiškimų, skundų, prašymų ir kt. dokumentų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms
projektus);

•

pagal Žuvininkystės tarnybai priskirtą kompetenciją vykdo personalo administravimo funkcijas,
atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

•

teikia siūlymus dėl personalo socialinių garantijų įgyvendinimo, organizuoja atostogų suteikimą
personalui, koordinuoja ir kontroliuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

•

teikia siūlymus dėl darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, sudaro personalo metinius mokymo planus,
organizuoja jų įgyvendinimą;

•

pagal skyriaus kompetenciją rengia ir išduoda pažymas bei kitus dokumentus personalo
klausimais;

•

teikia siūlymus Žuvininkystės tarnybos direktoriui dėl personalo motyvacijos sistemos kūrimo ir
įgyvendinimo, vykdo personalo adaptavimą ir integravimą Žuvininkystės tarnyboje;

•

organizuoja Žuvininkystės tarnybos darbuotojų veiklos vertinimą;

•

organizuoja valstybės tarnautojų

pažymėjimų išdavimą, valstybės kontrolės pareigūnų

pažymėjimų apskaitą ir išdavimą;
•

padeda Žuvininkystės tarnybos direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir etikos normų, Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymąsi;

•

pagal kompetenciją kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia direktoriui siūlymus
dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų gerinimo, organizuoja ir dalyvauja atliekant
valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
pareigų pažeidimų tyrimus;

•

teikia informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui personalo administravimo
funkcijoms vykdyti, atlieka dokumentų ir informacijos tikrumo ir teisėtumo kontrolę,
kontroliuoja centralizuotai vykdomą Žuvininkystės tarnybos personalo administravimą, tikrina

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus dokumentus ir atliktas operacijas, teikia
pastabas;
•

renka, kaupia, sistemina ir analizuoja įvairių šaltinių teikiamą informaciją apie korupcijos
pasireiškimą Žuvininkystės tarnybos veiklos srityse, teikia pasiūlymus dėl tolesnio gautos
informacijos realizavimo ir prevencinių priemonių, vykdo korupcijos atvejų išaiškinimą ir atlieka
jų tyrimą pagal Žuvininkystės tarnybai suteiktus įgaliojimus, vykdo korupcijos prevencijos
priemones, antikorupcinį Žuvininkystės tarnybos teisės aktų vertinimą;

•

organizuoja ir atlieka viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus;

•

rengia Žuvininkystės tarnybos pirkimų planą ir atlieka jo vykdymo kontrolę;

•

užtikrina Žuvininkystės tarnybos informacinių sistemų, kompiuterių tinklų, interneto svetainės,
tarnybinių stočių ir kitos techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą
funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą,
aptarnauja turimas kompiuterizuotas darbo vietas ir kompiuterių lokalų tinklą, užtikrina miesto
ir vidaus telefono ryšį, vykdo telefono ryšio administravimą, tvarko telefonų pokalbių apskaitą;

•

tvarko Žuvininkystės tarnybos interneto svetainę ir paskyras socialiniuose tinkluose, teikia
pasiūlymus dėl aktualios visuomenei informacijos pateikimo interneto svetainėje bei pagal
kompetenciją rūpinasi nuolatiniu svetainės informacijos atnaujinimu;

•

analizuoja, renka, kaupia, rengia ir teikia visuomenei informaciją apie Žuvininkystės tarnybos
veiklą, dalyvauja formuojant ir skatinant teigiamą bendrosios ES žuvininkystės politikos ir
žuvininkystės sektoriaus įvaizdį;

•

organizuoja renginius, informacinių ir reprezentacinių leidinių bei priemonių rengimą, leidybą ir
platinimą;

•

dalyvauja įgyvendinant nacionalinėmis, ES ir kitomis lėšomis finansuojamus projektus;

•

pagal kompetenciją atlieka piliečių ir kitų asmenų prašymų, pasiūlymų, paklausimų, pareiškimų,
skundų nagrinėjimą nustatytais terminais, rengia atsakymų projektus ir imasi priemonių, kad
būtų išspręsti juose keliami klausimai;

•

pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas atlieka einamąją ir paskesniąją
finansų kontrolę pagal Žuvininkystės tarnybos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės
aktuose nustatytus veiksmus;

•

pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Žuvininkystės tarnybos
vadovybės pavedimus.

