
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI  

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

• turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, bausmių 

vykdymo sistemos veiklą (įskaitant bausmių vykdymo sistemai taikomas higienos normas), 

viešuosius pirkimus.  

• Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel). 

 

 PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

Siekiant užtikrinti ŪS nustatytų uždavinių įgyvendinimą, ŪS vyriausiasis specialistas 

privalo: 

• rengti ŪS pusmečio bei kitų darbo planų projektus ir teikti juos ŪS vedėjui; 

• pagal kompetenciją rengti teisės aktų (Šiaulių TI direktoriaus įsakymų, tvarkų, taisyklių) 

ir dokumentų projektus ŪS kompetencijai priskirtais klausimais; 

• esant poreikiui, rengti ir/ar teikti TI Administracijos reikalų skyriui informaciją, 

susijusią su ŪS veikla, kuri turi būti talpinama Šiaulių TI internetiniame puslapyje; 

• organizuoti ir kontroliuoti ŪS vyresniojo specialisto (duomenims, susijusiems su Ūkio 

skyriaus veikla rinkti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti, Šiaulių TI uniformoms 

apskaityti, viešiesiems pirkimams vykdyti ir apskaityti) darbą; 

• organizuoti ir kontroliuoti ŪS inspektoriaus (suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo 

organizavimui ir kontrolei, skalbyklos darbo organizavimui), darbą; 

• rengti dokumentaciją ir organizuoti  pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu)  

naudoti valstybės turto pardavimą viešuose prekių aukcionuose; 

• priimti besikreipiančius piliečius, suimtuosius, nuteistuosius asmeniniais klausimais, 

nagrinėti gaunamus kitų institucijų raštus, piliečių, suimtųjų (nuteistųjų) pasiūlymus, pareiškimus, 

prašymus, skundus ir rengti atsakymų į juos projektus; 

• rinkti iš Šiaulių TI padalinių informaciją apie prekių, darbų, paslaugų poreikį 

ateinančiais kalendoriniais metais, rengti Šiaulių TI metinių viešųjų pirkimų planų projektus, esant 

poreikiui juos tikslinti ir skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS); 

• Šiaulių TI direktoriaus sprendimu vykdyti viešųjų pirkimų procedūras; 

• užsakyti perkamas prekes, darbus, paslaugas; 

• kontroliuoti įstaigos teritorijoje esančios parduotuvės darbą: tikrinti ir kontroliuoti 

parduodamų prekių asortimentą, maisto produktų ir būtiniausių reikmenų kainas, atlikti periodinius 

asortimento patikrinimus, rengti šių patikrinimų aktus, informuoti įmonę, kuriai priklauso 

parduotuvė, apie teisės aktų, susijusių su jos darbu, pasikeitimus; 

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

• nesant ŪS vedėjo (atostogos, liga, komandiruotė ir kt.) vykdyti jo funkcijas; 

• siekiant įstaigos strateginių tikslų vykdyti kitus, su užimamomis pareigomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio ŪS veiklą, ŪS 

vedėjo rašytinius ir žodinius pavedimus bei nurodymus.  


