
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI  

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo 

administravimo, verslo administravimo, vadybos ar teisės krypties išsilavinimą (magistro arba jam 

prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį); 

• turėti 1 metų tarnybos stažą valstybės tarnyboje; 

• turėti  1 metų vadovaujamo darbo patirties, kuriai prilyginami laikotarpiai faktiškai 

vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės padaliniui; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos 

Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės 

tarnautojų veiklos etiką, dokumentų valdymą, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, 

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos 

teisės aktus, reglamentuojančius veiklos planavimą, viešuosius pirkimus; 

• mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, gebėti 

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą; 

• turėti organizacinių gebėjimų ir bendravimo įgūdžių, mokėti organizuoti ir planuoti 

darbą; 

• mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

• atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

• koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų Šiaulių TI administracijos padalinių veiklos 

planavimą, užtikrina, kad įgyvendinant įstaigos metinį veiklos planą bei kitus vykdomus planus 

optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji ištekliai;  

• kontroliuoja kuruojamų administracijos padalinių veiklą (skiria užduotis pavaldiems 

darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, kontroliuoja, kad dokumentai 

būtų parengti ir pateikti bei pavestos užduotys įvykdytos laiku ir kita); 

• pagal savo kompetenciją priima sprendimus, atstovauja įstaigai valstybinėse 

institucijose, visuomeninėse organizacijose; 

• koordinuoja ir kontroliuoja bendrųjų (neįslaptintų), įslaptintų ir archyvinių dokumentų 

apskaitą, tvarkymą, saugojimą ir naudojimą Šiaulių TI; 

• kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų išsiunčiamų ir gaunamų laiškų apskaitą ir  šių laiškų 

tikrinimą pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimą ar teismo nutartį; 

• koordinuoja kuruojamų administracijos padalinių teisės aktų projektų rengimą, jų 

derinimą, užtikrindamas Šiaulių TI pavestų tikslų ir funkcijų įgyvendinimą; 

• koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos atstovavimą teismuose, nagrinėjant administracines 

ir civilines bylas, sprendžiant kitus su įstaigos veikla susijusius teisinius klausimus kitose 

institucijose, įstaigose, įmonėse ar organizacijose; 

• koordinuoja informacinių technologijų plėtrą bei modernizavimą, kontroliuoja 

internetinės svetainės administravimą ir joje skelbiamos informacijos aktualumą; 

• koordinuoja dokumentų valdymo sistemos vystymą; 



• kontroliuoja personalo parinkimą dirbti įstaigoje, personalo priėmimą, kvalifikacijos 

tobulinimą, tarnybinį mokymą, atleidimą bei siuntimą į komandiruotes; 

• vertina pavaldžių administracijos padalinių vadovų veiklą, nustato metines veiklos 

užduotis ir kontroliuoja jų įvykdymą, vertina darbuotojų kompetencijas ir teikia siūlymus jų 

didinimui; 

• bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis parenkant įstaigai reikalingus 

specialistus ir (ar) mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo klausimais; 

• kontroliuoja ir koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, tarnybinių 

transporto priemonių panaudojimą, suimtųjų ir nuteistųjų buitinį ir materialinį aprūpinimą, pagal 

savo kompetenciją duoda privalomus nurodymus trūkumams šalinti; 

• organizuoja ir kontroliuoja parduotuvės, skirtos įsigyti prekes suimtiesiems ir 

nuteistiesiems, darbą įstaigoje, užtikrindamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas suimtųjų ir 

nuteistųjų prekių įsigijimo sąlygas; 

•  kontroliuoja įstaigos aprūpinimą reikalingu inventoriumi, įrankiais, kitomis buitinėmis 

priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, blankais, įstaigos pareigūnų aprūpinimą tarnybine 

uniforma; 

•  koordinuoja finansinės ir ūkinės veiklos, statinių, civilinės saugos, darbuotojų saugos ir 

priešgaisrinės saugos būklę įstaigoje, prireikus informuoja apie tai įstaigos direktorių, numato ir 

siūlo priemones būklei minėtose veiklos srityse stabilizuoti; 

•  kontroliuoja įstaigos pastatų, energetinio ūkio, transporto bei mechaninių priemonių 

sezonines apžiūras ir paruošimą darbui; 

• siekdamas užtikrinti statybos įstatymo ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus 

kontroliuoja įstaigos pastatų, statinių statybos ir remonto darbų vykdymą, inžinerinės ir kitos 

technikos tinkamą priežiūrą ir eksploatavimą, jų remonto organizavimą;  

• kontroliuoja viešųjų pirkimų procedūras, maisto produktų, inventoriaus ir kitų 

reikalingų priemonių, remonto ir statybos darbų pirkimą; 

• užtikrina įstaigos personalo ir nuteistųjų saugias ir sveikas darbo sąlygas, higienos ir 

priešepideminių taisyklių laikymąsi įstaigoje; 

• koordinuoja ir kontroliuoja vidaus finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka ir 

apimtimi išankstinę, einamąją įstaigos vidaus finansų kontrolės vykdymą, įstaigos buhalterinės 

apskaitos tvarkymą; 

• kontroliuoja Šiaulių TI skirtų biudžeto lėšų pagal vykdomas programas panaudojimą, 

taupų ir racionalų jų panaudojimą; 

• užtikrina tinkamą asmenų aptarnavimą Šiaulių TI; 

• dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais paskirtų komisijų darbe; 

• organizuoja ir koordinuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų 

teisės aktų įgyvendinimą pavaldžių administracijos padalinių veikloje; 

• užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos 

konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Europos 

Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų  

įgyvendinimą pavaldžių padalinių veikloje. 

• vykdo kitus su kuruojamų padalinių funkcijomis susijusius Šiaulių TI direktoriaus 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti kuruojamiems administracijos padaliniams 

pavesti uždaviniai ir funkcijos. 


