
                                                  

  PATVIRTINTA 

Kauno tardymo izoliatoriaus  

direktoriaus 2018 m. gruodžio  17    d. 

įsakymu Nr. 1-381 

  

ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA  

  

                      1. Ūkio skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau 

– valstybės tarnautojas). 

                      2. Pareigybės lygis –A. 

                      3. Pareigybės kategorija – 15. 

  

II. PASKIRTIS 

  

                    4. Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – Kauno TI arba įstaiga) Ūkio skyriaus vedėjo 

pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą užtikrinant patikimą transporto ir energetinio 

ūkio darbą, statinių, įrengimų tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą, jų remonto organizavimą, 

užtikrinant darbuotojų ir Kauno TI laikomų asmenų materialinį aprūpinimą, suimtųjų ir nuteistųjų 

maitinimą.  

  

III. VEIKLOS SRITYS 

  

             5. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos 

srityje- turimų materialinių išteklių valdyme, kontrolėje ir viešųjų pirkimų organizavime. 

  

IV.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

  

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

reikalavimus: 

            6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (technologijos mokslų 

arba socialinių mokslų srities); 

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

turto valdymo, priežiūros arba ūkinės, finansinės veiklos organizavimo, kontrolės srityje;“ 

            6.3. turėti  patirties viešųjų pirkimų vykdymo, kontrolės ar analizės srityje; 

            6.4. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, 

statybos ir remonto darbus, gaisrinę saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą;  

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

  

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

                 

Š           7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

  7.1. administruoja Ūkio skyriaus veiklą (rengia skyriaus nuostatus, pareigybių aprašymus, 

esant būtinumui juos koreguoja, skiria užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų 

vykdymą, užtikrina darbo drausmę, supažindina pasirašytinai su pareigybių aprašymais ir skyriaus 

nuostatais), siekdamas užtikrinti Kauno TI nuostatų, skyriaus nuostatų, darbo reglamento, vidaus 

tvarkos taisyklių įgyvendinimą;  

            7.2. rengia ketvirčio veiklos planus ir planų vykdymo pažymas; pagal kompetenciją teikia 

pasiūlymus rengiant įstaigos metinius veiklos planus, siekdamas užtikrini Kauno TI nuostatų bei 

įstaigos darbo reglamento įgyvendinimą; 



            7.3. organizuoja, kontroliuoja ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų darbą, darbo laiko 

apskaitą,  teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl nuteistųjų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, 

siekdamas užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą; 

            7.4. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą, maitinimo paslaugos kokybės 

kontrolę,  siekdamas užtikrinti teisės aktais nustatytas normas; 

            7.5. organizuoja, kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų materialinį aprūpinimą, gyvenamųjų, 

administracinių, patalpų remontą, siekdamas užtikrinti higienos normų laikymąsi; 

            7.6. pagal kompetenciją nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų, asmenų, besikreipiančių į įstaigą 

prašymus, pasiūlymus ir skundus, kitų valstybės institucijų paklausimus, rengia atsakymų į juos 

projektus, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatų, Viešojo administravimo įstatymo bei 

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 

įgyvendinimą; 

           7.7. organizuoja numatomų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų metinių viešųjų pirkimų planų 

rengimą, siekdamas užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų vykdymą; 

           7.8. kontroliuoja perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinkos tyrimų atlikimą ir informacijos 

apie prekių, paslaugų ir darbų rinkos kainas, kokybę, pasiūlą, rinkos dalyvius kaupimą, 

siekdamas užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų principų įgyvendinimą; 

7.9. kontroliuoja įstaigos tarnybinių automobilių naudojimą, saugojimą, techninę priežiūrą, 

remontą, ridos ir degalų apskaitą, siekdamas užtikrinti Kauno TI tarnybinių automobilių naudojimo 

taisyklėse nustatytų bei transporto naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių reikalavimų 

įgyvendinimą;  

           7.10. organizuoja ir kontroliuoja įstaigos elektros, šildymo, vandentiekio, ventiliacijos, 

nuotekų šalinimo sistemų ir įrenginių eksploataciją, profilaktiką, priežiūrą ir remontą, siekdamas 

užtikrinti nepertraukiamą minėtų sistemų ir įrenginių veikimą;   

           7.11. organizuoja savalaikį faktinių rodmenų pateikimą energijos tiekėjams, teikia 

pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl išlaidų už energetinius resursus mažinimo, siekdamas 

užtikrinti racionalų ir taupų energetinių resursų sunaudojimą įstaigoje;  

           7.12. kontroliuoja, kad įstaigos statiniai, kuriuose įrengtos darbo vietos, pačios darbo 

vietos, darbo įrenginiai, technologiniai procesai, darbo aplinka atitiktų Darbuotojų saugos ir 

sveikatos teisės aktų reikalavimus; 

          7.13. kontroliuoja kaip laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių, kitų įrenginių priežiūros 

techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, taip pat ar tinkamai organizuojama su nelaimingų 

atsitikimų darbe prevencija, siekdamas užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą; 

           7.14. organizuoja įstaigos darbuotojams, nuteistiesiems instruktažų darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais pravedimą, siekdamas užtikrinti Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų 

reikalavimų įgyvendinimą; 

7.15. organizuoja įstaigos darbuotojams, ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems 

instruktažų gaisrinės saugos klausimais pravedimą, siekdamas užtikrinti Bendrųjų gaisrinės 

saugos taisyklių reikalavimų įgyvendinimą;   

         7.16. savalaikiai teikia reikiamą informaciją kitoms institucijoms, siekdamas užtikrinti 

teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;  

          7.17. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai 

priskirtas Ūkio skyriaus veiklos administravimas pavedimus, siekdamas užtikrinti įstaigai, skyriui 

priskirtų uždavinių įgyvendinimą. 

  

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

  

            8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus 

pavaduotojui, kurio veiklos sričiai priskirtas Ūkio skyriaus veiklos administravimas. 

  

_________________________ 

  

  

 


