
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį su magistro ar bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam 

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

• išmanyti  dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų 

rengimo rekomendacijų, asmenų aptarnavimo bei jų prašymų nagrinėjimo reikalavimus, taip pat 

būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir 

bausmių vykdymą; 

• išmanyti elektroninių dokumentų valdymo sistemų veiklą, informacines ir 

komunikacines technologijas, gebėti jas pritaikyti bausmių vykdymo sistemos veikloje; 

• mokėti rengti teisės aktų projektus, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti 

informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

• gebėti planuoti administracinio padalinio bei įstaigos veiklą; 

• mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• rengia įstaigos metinį veiklos plano projektą, rengia metinio veiklos plano vykdymo 

ataskaitas;  

• rengia planus, susijusius su įstaigos veikla, ir jų vykdymo ataskaitas; 

• rengia teisės aktų projektus dokumentų valdymo, apskaitos ir kitais skyriaus 

kompetencijai priskirtais klausimais; 

• pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, 

visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų 

pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus į juos; 

• koordinuoja dokumentų valdymo sistemos darbą, teikia siūlymus dėl jos veikimo 

tobulinimo ir informuoja apie nustatytas veikimo klaidas ar trūkumus, atidaro naujas bylas ir 

registrus bei nustato jų saugumo žymas, konfigūruoja bylose saugomus dokumentus, konsultuoja 

įstaigos darbuotojus darbo su dokumentų valdymo sistemos klausimais, teikia jiems metodinę ir 

praktinę pagalbą; 

• organizuoja asmenų aptarnavimo gerinimo priemonių ir iniciatyvų įgyvendinimą, 

atlieka asmenų aptarnavimo kokybės vertinimus ir rengia pažymas, siūlo galimus sprendimo būdus 

trūkumams pašalinti ir aptarnavimo kokybei gerinti; 

• rengia įstaigos veiklos pristatymus, apžvalgas, kitą reikalingą medžiagą seminarams ir 

kitiems renginiams; 

• rengia ir prireikus atnaujina įstaigos teikiamų administracinių paslaugų aprašymus; 

• pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja administracinių padalinių patikrinimuose; 

• renka, kaupia, sistemina statistinius duomenis, susijusius su įstaigos veikla, ir vadovybei 

pavedus, teikia apibendrintą informaciją kitoms įstaigoms ar asmenims; 

• protokoluoja įstaigoje rengiamus bendrus pasitarimus ir susirinkimus; 

• vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos 

direktoriaus ar jo pavaduotojo, pagal priskirtą veiklos sritį, ir skyriaus vedėjo pavedimus; 

• dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;  

• skyriaus vedėjo ligos, atostogų ar komandiruotės metu atlieka jo pareigybės aprašyme 

nustatytas funkcijas. 


