
SPECIALŪS REIKALAVIMAI KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, 

 EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

 

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintiną išsilavinimą (magistro kvalifikacinį 

laipsnį ar jam prilygintą); 

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

sistemos veikla susijusiais teisės aktais, higienos normomis, Viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais 

ūkinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;  

• turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; 

• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant viešuosius pirkimus; 

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, MS Outlook, Internet Explorer 

kompiuterinėmis programomis. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

Karjeros valstybės tarnautojas, vykdantis Šiaulių TI Ūkio skyriaus vedėjo pareigas, 

vykdo šias funkcijas: 

• vadovauja Ūkio skyriui: vadovauja skyriaus darbuotojams, planuoja, organizuoja ir 

kontroliuoja skyriaus darbą vykdant skyriui priskirtas funkcijas, skirsto užduotis ir pavedimus bei 

kontroliuoja jų vykdymą; 

• organizuoja dokumentų valdymą Ūkio skyriuje; 

• planuoja Ūkio skyriaus veiklą: organizuoja ir kontroliuoja Ūkio skyriaus pusmečio bei 

kitų darbo planų rengimą, teikia parengtus planus Administracijos reikalų skyriui; pagal 

kompetenciją teikia pasiūlymus rengiant įstaigos metinius veiklos planus; kontroliuoja šiuose 

planuose numatytų priemonių vykdymą; rengia planų įvykdymo ataskaitas ir teikia jas 

Administracijos reikalų skyriui; 

• rengia, koreguoja Ūkio skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus; 

• supažindina Ūkio skyriaus darbuotojus su Ūkio skyriaus veikloje aktualiais teisės aktais 

ir jų pakeitimais; 

• rengia ir teikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl efektyvesnio skyriaus darbo 

organizavimo, vertina pavaldžių darbuotojų veiklą, nustato jų metinius veiklos rodiklius ir teikia 

pasiūlymus dėl jų skatinimo ar drausminių nuobaudų taikymo; 

• rengia Ūkio skyriaus dokumentacijos planų projektus, jų papildymų sąrašus ir teikia 

Šiaulių TI Administracijos skyriui; 

• organizuoja, kontroliuoja ir dalyvauja viešųjų pirkimų procese (planavime, vykdyme, 

apskaitoje); 

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

procedūras; 

• teikia metodinę ir praktinę pagalbą Šiaulių TI darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais; 

• kontroliuoja Šiaulių TI sudarytų darbų, prekių, paslaugų pirkimo-pardavimo sutarčių 

vykdymą; 

• užtikrina ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų darbo priežiūrą ir kontrolę, teikia įstaigos 

vadovybei pasiūlymus dėl jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo; 

• užtikrina nuteistųjų/suimtųjų maitinimo organizavimo, materialinio aprūpinimo, pastatų, 

statinių ir patalpų remonto procesus; 

• pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus; 



• užtikrina įstaigoje laikomiems asmenims skirtos parduotuvės darbo kontrolę; 

• užtikrina įstaigos tarnybinių automobilių naudojimo kontrolę; 

• užtikrina darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos teisės aktų 

reikalavimų įgyvendinimą įstaigoje; 

• pagal kompetenciją nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų, piliečių prašymus, pasiūlymus ir 

skundus, kitų institucijų paklausimus, rengia atsakymų į juos projektus ir teikia pasirašyti Šiaulių TI 

direktoriui; 

• dalyvauja Šiaulių TI direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe; 

• vykdo kitus Šiaulių TI direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ūkį, 

vienkartinius rašytinius ir žodinius pavedimus bei nurodymus, susijusius su Ūkio skyriaus veikla. 


