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Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)  

Pareigybės aprašymas:  

  

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS  

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

  

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

  

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra 

karjeros valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 13. 

  

  

II.  PASKIRTIS 

  

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti, organizuoti ir kontroliuoti 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų 

departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, 

užtikrinti veiksmingą finansinių ir materialinių išteklių panaudojimą bausmių vykdymo sistemoje, 

organizuoti prekių kokybės trūkumų pašalinimą. 

  

  

III.  VEIKLOS SRITIS 
                       

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

valdymo ir priežiūros ir specialiosios veiklos srities – ūkinės veiklos organizavimo – 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 arba jam prilygintą išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį lengvosios pramonės siuvimo gamybos 

srityje arba tarnybinės uniformos aprūpinimo srityje;  

6.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą; 

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų 

rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius valstybės turto 

valdymą, naudojimą, disponavimą juo ir apskaitą; 

6.5. išmanyti drabužių siuvimo technologijos ir konstravimo taisykles, naudojamų medžiagų 

savybes ir ypatybes; 

6.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

6.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;  

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

  



  

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

  

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas: 

7.1. analizuoja, sistemina ir kaupia informaciją apie tarnybinės uniformos poreikį; 

7.2. dalyvauja nustatant lėšų poreikį tarnybinės uniformos įsigijimui; 

7.3. dalyvauja planuojant tarnybinės uniformos kiekį pagal einamaisiais metais skirtas lėšas; 

7.4. rengia tarnybinės uniformos apskaitos dokumentus (išdavimo, priėmimo, keitimo ir 

išdavimo žiniaraščius); 

7.5. kontroliuoja savalaikį likusios neišduotos uniformos pridavimą į rezervą; 

7.6. vykdo dėvėtos tarnybinės uniformos apskaitą, kontroliuoja dėvėtos aprangos pridavimą 

į rezervą arba jos nurašymo procedūrą; 

7.7. tikrina pateiktos tarnybinės uniformos kokybę, surašo kokybės patikrinimo aktus, 

nustatyta tvarka organizuoja prekių kokybės trūkumų pašalinimą;; 

7.8. dalyvauja pareigūnų apklausų dėl tarnybinės uniformos organizavime; 

7.9. rengia ir tobulina teisės aktus, nustatančius tarnybinės uniformos teisinį, normatyvinį 

reglamentavimą bausmių vykdymo sistemoje; 

7.10. rengia tarnybinės uniformos Kalėjimų departamento pareigūnams pirkimo-pardavimo 

sutarčių projektus ir administruoja šias sutartis; 

7.11. rengia pataisos pareigūnų tarnybinių uniformų technines specifikacijas, kitą 

dokumentaciją, susijusią su tarnybinės uniformos pavyzdžiais, dėvėjimo normomis ir tvarka, bei 

naudojamų medžiagų techninėmis charakteristikomis; 

7.12. rengia paraiškas ir su jomis susijusius dokumentus tarnybinės uniformos ir (ar) jos 

dalių viešajam pirkimui; 

7.13. pagal kompetenciją rengia ir teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl tarnybinės uniformos 

apskaitos tobulinimo, informaciją apie pripažintiną netinkamą (negalimą) naudoti tarnybinę 

uniformą ar jos dalis, teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Kalėjimų departamentui pavaldžias 

įstaigas tarnybinės uniformos dėvėjimo, išdavimo ir kitais klausimais; 

7.14.  pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir 

kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, 

pareiškimus ir skundus, 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; 

7.15. Kalėjimų departamento vadovybės pavedimu dalyvauja darbo grupių komisijų 

veikloje, užtikrindamas darbo grupėms ir komisijoms nustatytų uždavinių įgyvendinimą; 

7.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įmonių atstovais; 

7.17. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai ir skyriui pavesti 

uždaviniai ir funkcijos. 

  

  

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

  

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

  

________________ 

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

_________ 

 


