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Konkursą organizuojanti įstaiga: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos  

Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)  

Pareigybės aprašymas:  

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

  

1. Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros 

valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 16. 

   

II.  PASKIRTIS 

  

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, užtikrinti skyriaus nuostatuose 

nurodytų uždavinių įgyvendinimą, pagal kompetenciją organizuoti Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)  ir kontroliuoti 

Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių prie pataisos namų vykdomus 

viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, kontroliuoti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų ūkinę veiklą, susijusią su nuteistųjų (suimtųjų) materialiniu ir buitiniu aprūpinimu, 

maitinimu, pataisos pareigūnų aprūpinimu tarnybinėmis uniformomis, įstaigų automobilių 

eksploatavimu, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės turto valdymo dokumentų 

parengimą ir įkalinimo įstaigose esančių parduotuvių veiklą. 

   

III.  VEIKLOS SRITIS 
                       

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – 

viešųjų pirkimų organizavimo ir koordinavimo, turto valdymo ir priežiūros.   

   

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 išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį  ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešųjų 

pirkimų organizavimo srityje patirtį; 

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

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinėmis sutartimis 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 viešuosius pirkimus; 

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

6.6. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, 

formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;  

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

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



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

7.1. siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus nuostatų įgyvendinimą ir Kalėjimų departamento 

strateginių tikslų pasiekimą, vadovauja skyriui, formuoja tikslus ir uždavinius, planuoja, 

organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą; 

kontroliuoja ir užtikrina skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir skyriaus veiklos dokumentų tinkamą 

rengimą ir tvarkymą; atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų įgyvendinimą; 

7.2. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje,  užtikrindamas komisijoms ir darbo 

grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą; 

7.3. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, 

visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimų ir kitokio 

pobūdžio raštų, taip pat atsakymų į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir 

skundus nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą ir juos rengia, užtikrindamas Viešojo 

administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų 

prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją; 

7.4. vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus 

darbuotojų skatinimo; 

7.5. organizuoja  ir pats rengia  teisės aktų, susijusių su skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų 

vykdymu, projektus; 

7.6. organizuoja ir kontroliuoja Kalėjimų departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų 

pirkimų plano parengimą ir jo paskelbimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

7.7. organizuoja Kalėjimų departamento ir centralizuotus prekių, paslaugų ir darbų 

viešuosius pirkimus; 

7.8. organizuoja Kalėjimų departamento jam pavaldžių įstaigų ūkinės veiklos kontrolę, 

susijusią su Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų turto valdymu, nuteistųjų (suimtųjų) 

materialiniu ir buitiniu aprūpinimu, maitinimu, pataisos pareigūnų aprūpinimu tarnybinėmis 

uniformomis ir tarnybinių automobilių eksploatavimu, įkalinimo įstaigose esančių parduotuvių 

veiklą; 

7.9. konsultuoja pirkimų iniciatorius pirkimo sąlygų nustatymo ir techninių specifikacijų 

parengimo klausimais; 

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant sutarčių, susijusių su vykdomais 

pirkimais, projektus; 

7.11. analizuoja ir teikia pasiūlymus Kalėjimų departamento vadovybei dėl viešųjų  pirkimų 

procesų tobulinimo ir efektyvinimo, racionalaus ir ekonomiško Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų turto valdymo; 

7.12. organizuoja bausmių vykdymo sistemos bendrųjų pirkimų poreikio nustatymą ir 

bendrųjų pirkimų plano parengimą;  

7.13. organizuoja ir atlieka Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių 

prie pataisos namų vykdomų viešųjų pirkimų patikrinimus, rengia patikrinimų pažymas ir tiekia 

pasiūlymus; 

7.14. organizuoja ir pats Kalėjimų departamento vadovybės pavedimu dalyvauja Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių prie pataisos namų tiksliniuose patikrinimuose, 

rengia patikrinimų pažymas ir teikia pasiūlymus dėl nustatytų trūkumų šalinimo; 

7.15. teikia metodinę pagalbą, organizuoja pasitarimus Kalėjimų departamentui pavaldžių 

įstaigų ir valstybės įmonių prie pataisos namų darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais; 

7.16. organizuoja Kalėjimų departamento prekių, paslaugų ir darbų pirkimus gynybos ir 

saugumo srityje; 

7.17. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento vadovybės pavedimus, 



siekiant Kalėjimų departamento veiklos plane numatytų tikslų įgyvendinimo. 

  

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

  

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento 

direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam skyriaus veiklą. 

  

________________ 

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

_________ 

 


