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Direktoriaus pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)  

Pareigybės aprašymas:  

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

  

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – 

Kalėjimų departamentas) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 18.  

  

II. PASKIRTIS 

  

4. Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti 

Kalėjimų departamento direktoriui užtikrinti Kalėjimų departamentų strateginių tikslų 

įgyvendinimą, organizuojant ir kontroliuojant Kalėjimų departamentų direktoriaus priskirtų šiai 

pareigybei pavaldžių administracijos struktūrinių padalinių veiklą – koordinuoti ir kontroliuoti 

veiklos planavimą ir inovacijų diegimą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžios įstaigose, teisės 

aktų projektų rengimą ir vertinimą, dokumentų valdymą, projektų valdymą, informacinių 

technologijų plėtrą ir administravimą, infrastruktūros ir turto valdymą, viešųjų pirkimų vykdymą, 

asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose (toliau – suimtųjų ir nuteistųjų) aprūpinimą, koordinuoti, 

kontroliuoti valstybės įmonės veiklą.  

  

III. VEIKLOS SRITIS 

  

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – 

administracijos struktūrinių padalinių administravimo – funkcijas. 

  

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

  

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, 

ekonomikos, viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį 

laipsnis);  

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo 

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

padaliniui; 

6.3. turi būti susipažinęs 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, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos 

suėmimo vykdymo įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius 



biudžeto planavimą, strateginį planavimą, viešuosius pirkimus, projektų valdymą bei valstybinių 

įstaigų ir valstybės įmonių administravimą; 

6.4. gebėti koordinuoti administracijos padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius 

sprendimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas; 

6.5. turėti organizacinių gebėjimų ir bendravimo įgūdžių, mokėti organizuoti ir planuoti 

darbą; 

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

6.7. mokėti užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo 

lygmens B1 lygiu; 

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 

  

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

  

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų Kalėjimų departamento administracijos 

padalinių veiklą, užtikrindamas kuruojamų administracijos padalinių uždavinių ir funkcijų 

įgyvendinimą, nustato veiklos sritis ir kompetencijos bei atsakomybės ribas kuruojamų padalinių 

vadovams ir padaliniams;  

7.2. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja Kalėjimų departamentui pavaldžių 

įstaigų veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos 

planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir 

informacijos ištekliai; 

7.3. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų veiklos planavimą ir inovacijų diegimą, teikia tvirtinti Kalėjimų departamento 

direktoriui Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų metinius veiklos planus, kontroliuoja, kaip jie 

vykdomi; 

7.4. organizuoja metinių Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos planų 

ir valstybės kapitalo investicijų projektų rengimą bei informacijos pateikimą Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijai, rengiant ministerijos strateginį veiklos planą; 

7.5. organizuoja ir koordinuoja valstybės biudžeto asignavimų Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldžių įstaigų vykdomoms programoms paskirstymą, tikslinimą ir parengimą tvirtinti, 

užtikrindamas Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų finansinės veiklos priežiūrą pagal 

kompetenciją; 

7.6. koordinuoja ir kontroliuoja centralizuotus Kalėjimų departamentui ir jam 

pavaldžioms įstaigoms reikalingų prekių, paslaugų ir darbų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius 

pirkimus; 

7.7. pagal kompetenciją užtikrina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ūkinę, 

finansinę veiklą ir jos kontrolę;  

7.8. užtikrina informacinių technologijų ir informacinių sistemų plėtrą ir administravimą 

Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose; 

7.9. koordinuoja norminių teisės aktų projektų rengimą, jų derinimą, užtikrindamas 

Kalėjimų departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą pagal kompetenciją; 

7.10. koordinuoja atstovavimą Kalėjimų departamentui teismuose, kitose institucijose ir 

organizacijose, nagrinėjant teisinio pobūdžio klausimus, koordinuoja ir kontroliuoja Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų teisėkūros baudžiamosios justicijos srityje organizavimą, 

teisės aktų projektų rengimą, jų derinimą; 

7.11. koordinuoja ir kontroliuoja tarnybinių transporto priemonių panaudojimą, 

suimtųjų ir nuteistųjų materialinį ir buitinį aprūpinimą, infrastruktūros vystymą, pagal savo 

kompetenciją duoda privalomus nurodymus trūkumams šalinti; 

7.12. pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir ekonomišką Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų turto naudojimą, valstybės asignavimų, skirtų bausmių vykdymo sistemai, 

naudojimą ir teikia Kalėjimų departamento direktoriui siūlymus šiais klausimais;  

7.13. teikia Kalėjimų departamento direktoriui siūlymus dėl Kalėjimų departamento ir 



jam pavaldžių įstaigų veiklos planavimo, optimizavimo ir efektyvinimo, infrastruktūros vystymo, 

viešųjų pirkimų, tarnybinio transporto naudojimo, teisės aktų tobulinimo ir atstovavimo teismuose 

klausimais, teikia teisės aktų projektus jų įgyvendinimui; 

7.14. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja naujų laisvės atėmimo vietų 

statybą ir jau veikiančių laisvės atėmimo vietų rekonstrukcijos darbus; 

7.15. koordinuoja ir užtikrina Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų 

projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos paramos struktūrinių fondų ir kitų finansinių 

mechanizmų, įgyvendinimą; 

7.16. koordinuoja naujausios informacijos valdymą apie Europos Sąjungos integracijos 

procesus ir tarptautinių fondų veiklas, inicijuoja Europos Sąjungos paramos struktūrinių fondų ir 

kitų finansinių mechanizmų naujų projektų paraiškų rengimą, užtikrindamas efektyvų teikiamos 

paramos panaudojimą; 

7.17. koordinuoja ir kontroliuoja Kalėjimų departamento pareigūnams, valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės aktuose nustatytų darbuotojų 

saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą; 

7.18. užtikrina dokumentų valdymo sistemos vystymą, bendrosios korespondencijos 

paskirstymą, dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą Kalėjimų departamente, asmenų 

aptarnavimą Kalėjimų departamente; 

7.19. imasi priemonių palankiai visuomenės nuomonei vykdomos veiklos srityse 

formuoti, teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją teikia informaciją visuomenės 

informavimo priemonėms; 

7.20. organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių 

organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimų ir kitokio pobūdžio raštų, taip 

pat suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą ir atsakymų į 

juos rengimą, užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų 

įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų 

nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją; 

7.21. lankosi Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose be atskiro Kalėjimų 

departamento direktoriaus siuntimo (komandiravimo), pagal savo kompetenciją duoda privalomus 

nurodymus trūkumams šalinti vykdomos veiklos srityse, užtikrindamas tinkamą Kalėjimų 

departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 

7.22. pagal kompetenciją dalyvauja laisvės atėmimo vietose laikomų nuteistųjų ir 

suimtųjų priėmimuose asmeniniais klausimais, siekiant užtikrinti laisvės atėmimo vietų veiklos 

teisėtumą, galimų pažeidimų nustatymą; 

7.23. 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 administracijos padalinių veikloje; 

7.24. vykdo kitus Kalėjimų departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai.  

  

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

  

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų 

departamento direktoriui. 

  

_________________________ 

  

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 5 271 9003, kaldep@kaldep.lt,  

_________ 

 


