
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

DARBUOTOJUI 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (pageidautina socialinių 

mokslų studijų srities). 

• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais su bausmių vykdymo 

sistemos veikla susijusiais teisės aktais (įskaitant bausmių vykdymo sistemai taikomas higienos 

normas), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais ūkinę veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais. 

• Mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu. 

• Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje 

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• Renka, kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina duomenis bei dokumentus, 

susijusius su Ūkio skyriaus veikla. 

• Protokoluoja Ūkio skyriaus pasitarimus, kontroliuoja pasitarimuose priimtų sprendimų 

įgyvendinimą. 

• Ūkio skyriaus viršininko pavedimu, pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus asmenų, 

suimtųjų, nuteistųjų pasiūlymus, pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymų į juos 

projektus. 

• Ūkio skyriaus viršininko pavedimu, pagal kompetenciją nagrinėja kitų institucijų raštus 

Ūkio skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ir rengia atsakymų į juos projektus. 

• Šiaulių TI direktoriaus sprendimu, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų 

procedūras. 

• Rengia vykdomų/įvykdytų viešųjų pirkimų suvestines ir ataskaitas, suderinus su Ūkio 

skyriaus viršininku, teikia jas viešinti bei Viešųjų pirkimų tarnybai. 

• Tvarko įvykdytų viešųjų pirkimų apskaitą. 

• Tvarko prekių, darbų, paslaugų pirkimo – pardavimo sutarčių apskaitą. Seka Šiaulių TI 

sudarytų darbų, prekių, paslaugų pirkimo - pardavimo sutarčių galiojimo terminus, informuoja Ūkio 

skyriaus viršininką apie besibaigiančius terminus. 

• Atsižvelgiant į Ūkio skyriaus sandėlio vedėjo teikiamą informaciją, rengia informaciją 

apie naujų tarnybinių uniformų dalių įsigijimo poreikius ir teikia ją Ūkio skyriaus viršininkui. 

• Rengia ir teikia informaciją suinteresuotiems subjektams tarnybinių uniformų 

klausimais. 

• Tvarko dokumentaciją, susijusią su Šiaulių TI tarnybinėmis uniformomis. 

• Dalyvauja Šiaulių TI direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe. 

• Nesant Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (atostogos, laikinas nedarbingumas, 

komandiruotė) rengia Ūkio skyriaus pusmečio bei kitų darbo planų projektus ir teikia juos Ūkio 

skyriaus viršininkui, užsako perkamas prekes, darbus, paslaugas, organizuoja ir kontroliuoja Ūkio 

skyriaus inspektorių darbą, vykdo vyriausiojo specialisto funkcijas, susijusias su įstaigoje esančios 

parduotuvės darbo kontrole. 



• Vykdo kitus teisėtus įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ūko 

skyrių, Ūkio skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio rašytinius ir žodinius pavedimus bei 

nurodymus, susijusius su Ūkio skyriaus veikla. 

 


