
 

         

PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 

2018 m. rugpjūčio  2  d. įsakymu Nr. V-352  

  

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „MŪSŲ AMATAI“ 

DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktorius (toliau – įmonės vadovas) yra vienasmenis 

šios įmonės valdymo organas.  

2. Įmonės vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 

 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

3. Įmonės vadovo pareigybė reikalinga įmonės veiklai organizuoti, koordinuoti bei 

kontroliuoti, kad būtų užtikrintas įmonės įstatuose nustatytų tikslų, uždavinių, funkcijų vykdymas, 

siekiant kuo efektyvesnių įmonės darbo rezultatų. 

 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS 

 

4. Šias pareigas einantis įmonės vadovas vykdo bendrosios veiklos srities – įmonės valdymo, 

administravimo ir veiklos organizavimo ir specialiosios veiklos srities – nuteistųjų (suimtųjų) darbo 

organizavimo ir darbo vietų steigimo – funkcijas. 

 

IV SKYRIUS  

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM ĮMONĖS VADOVUI 

 

5. Šias pareigas einantis įmonės vadovas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities ar 

socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos ar vadybos ir verslo organizavimo krypties 

išsilavinimą; 

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo 

laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės 

padaliniui; (papunkčio pakeitimas 2018-08-13 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. V-364) 

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

valstybės įmonių ir jų filialų veiklą, viešąjį administravimą, darbo santykius, nuteistųjų (suimtųjų) 

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

viešuosius pirkimus, finansinių lėšų panaudojimą, gaisrinę ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe 

reglamentuojančius teisės aktus, gebėti jais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe; 
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5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos 

Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Tarnybos 

Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, susijusiais su bausmių vykdymu; 

5.5. gebėti analitiškai įvertinti problemas ir pateikti jų alternatyvius sprendimo būdus,  rengti 

ilgalaikių įmonės veiklos strategijų projektus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą ir 

darbą; 

5.6. gebėti koordinuoti atskirų padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus; 

5.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo 

ir apskaitos reikalavimus; 

5.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu. 

 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮMONĖS VADOVO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis įmonės vadovas vykdo šias funkcijas: 

6.1. vadovauja įmonei, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja visą įmonės veiklą, kad būtų 

pasiekti įmonės tikslai ir tinkamai įgyvendinti įmonei nustatyti uždaviniai bei funkcijos; 

6.2. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais ir nutraukia darbo sutartis, leidžia 

darbuotojus atostogų, skatina įmonės darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas; 

6.3. priima į darbą ir atleidžia iš darbo nuteistuosius (suimtuosius) arba įgalioja įmonės 

struktūrinių padalinių vadovus priimti į darbą ir atleisti iš darbo nuteistuosius (suimtuosius); 

6.4. užtikrina racionalų ir ekonomišką įmonės turto ir finansų naudojimą ir valdymą; 

6.5. įgyvendina įmonės valdymo organų nustatytus veiklos rodiklius; 

6.6. nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus; 

6.7. nustato įmonės produkcijos bei teikiamų paslaugų kainas ir tarifus; 

6.8. rengia įmonės darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo taisykles, įmonės veiklos 

vidaus kontrolės taisykles ir teikia tvirtinti  įmonės valdymo organams; 

6.9. koordinuoja įmonės strateginių tikslų rengimą ir užtikrina jų įgyvendinimą; 

6.10. įmonės valdymo organams teikia informaciją apie įmonės ilgalaikius tikslus, veiklos 

prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir 

apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai; 

6.11. teikia įmonės valdymo organams pasiūlymus dėl įmonės struktūros; 

6.12. įmonės valdymo organams pritarus, įgyvendina struktūrinius pakeitimus įmonėje, 

tvirtina įmonės filialų, atstovybių ir kitų įmonės struktūrinių padalinių nuostatus ir darbuotojų 

pareigybių aprašymus; 

6.13. vienvaldiškai sudaro sandorius įmonės vardu, įmonės įstatuose gali būti nurodyti 

sandoriai, kuriems sudaryti būtina turėti įmonės valdymo organų išankstinį pritarimą; 

6.14. veikia įmonės vardu ir atstovauja jai įstaigose, organizacijose ir institucijose; 

6.15. rengia įmonės veiklos strategiją ir kartą per ketvirtį teikia įmonės valdymo organams 

informaciją apie įmonės veiklos strategijos įgyvendinimą, veiklos organizavimą, finansinę būklę, 

ūkinės komercinės veiklos rezultatus; 

6.16. teikia įmonės valdymo organams tvirtinti įmonės audituotą metinių finansinių ataskaitų 

rinkinį kartu su paskirstytino pelno (nuostolių) projektu; 

6.17. parengia ir įmonės valdymo organams teikia įmonės veiklos metinę ataskaitą; 

6.18. užtikrina įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų 

vykdymą; 

6.19. organizuoja įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų rengimą, metinių 

pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir teikia juos įmonės valdymo organams; 

6.20. organizuoja naujų darbo vietų steigimą nuteistiesiems (suimtiesiems); 
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6.21. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas bei vykdo 

kitus su įmonės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įmonės valdymo organų pavedimus. 

 

VI SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮMONĖS VADOVO PAVALDUMAS 

 

7. Šias pareigas einantis įmonės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

Susipažinau 

_____________________________ 
(parašas) 

______________________________ 
(vardas ir pavardė) 

_____________________________ 
(data) 


