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PLANAVIMO, TURTO IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO 

SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

 Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra 

specialistų grupės pareigybė. 

1. Pareigybės lygis – A2. 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti tarptautinių bei nacionalinių 

paramos fondų ir programų lėšų šaltinių paiešką, rengti Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės bei 

nacionalinės paramos fondų ir programų finansuojamų projektų (toliau – Projektai) paraiškas 

Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų 

departamentas), administruoti projektų valdymo procesą, valdyti, administruoti, kontroliuoti ir 

įgyvendinti Kalėjimų departamento vykdomus Projektus bei koordinuoti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų vykdomus Projektus. 

3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus 

vedėjui. 

 

II SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

DARBUOTOJUI 

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje; 

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

rengimo rekomendacijų reikalavimus, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų tarptautinės ir 

nacionalinės paramos fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimą, taip pat būti susipažinęs 

su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą; 

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

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

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

 4.7. mokėti užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu. 

 

III SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

5.1. organizuoja Projektų paraiškų finansavimui gauti rengimą, užtikrindamas lėšų 

pritraukimą bausmių vykdymo ir probacijos sistemos veiklai tobulinti; 

5.2. valdo, administruoja, kontroliuoja ir įgyvendina Kalėjimų departamento įgyvendinamus 

Projektus bei jiems vadovauja, taip pat koordinuoja Kalėjimų departamento pavaldžių įstaigų 

vykdomų Projektų įgyvendinimą; 
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5.3. analizuoja Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės bei nacionalinės paramos fondų ir 

programų finansuojamas priemones ir veiklas, vykdo paramos lėšų šaltinių paiešką; 

5.4. stebi informaciją apie Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės bei nacionalinės paramos 

fondų ir programų kvietimus teikti paraiškas ir skelbiamus konkursus projektinei veiklai vykdyti; 

5.5. kuria, prižiūri ir atnaujina projektų valdymo tvarkos aprašą ir veiklos procesus bei 

kontroliuoja jų laikymąsi Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose; 

5.6. renka, kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose vykdomus Projektus ir skleidžia gerosios praktikos pavyzdžius; 

5.7. rengia ir administruoja Kalėjimų departamento bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis 

Projektuose; 

5.8. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų 

projektų valdymo sistemos optimizavimo ir tobulinimo; 

5.9. teikia projektų valdymo informacinės sistemos programinės įrangos tobulinimo 

užsakymų pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir inicijuoja jos tobulinimą; 

5.10. rengia ir teikia ataskaitas po Projektų užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais; 

5.11. pagal pareigybės kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę ir praktinę pagalbą 

Kalėjimų departamento ir pavaldžių įstaigų darbuotojams; 

5.12. pagal pareigybės kompetenciją nustato Kalėjimų departamentui reikalingų prekių ir 

paslaugų poreikį, rengia technines užduotis ir specifikacijas viešiesiems pirkimams vykdyti, sutarčių 

projektus, administruoja ir kontroliuoja sutarčių vykdymą; 

5.13. pagal pareigybės kompetenciją rengia ir teikia informaciją Kalėjimų departamentą ir 

jam pavaldžias įstaigas kontroliuojančioms institucijoms; 

5.14. Kalėjimų departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas 

Skyriaus veiklos administravimas, Administravimo valdybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo 

pavedimu atstovauja Kalėjimų departamentui kitose valstybinėse valdžios ir valdymo institucijose 

pagal pareigybės kompetenciją; 

5.15. Kalėjimų departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas 

Skyriaus veiklos administravimas ir Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų patikrinimuose pagal pareigybės kompetenciją; 

5.16. pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja Kalėjimų departamento darbo grupių ir 

komisijų veikloje; 

5.17. pagal pareigybės kompetenciją sudaro ir tvarko pagal Kalėjimų departamento 

atitinkamų metų dokumentacijos planus Skyriui priskirtas dokumentų bylas, ir saugo jas iki atrinkimo 

naikinti arba perdavimo į Kalėjimų departamento archyvą; 

5.18. pagal pareigybės kompetenciją atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų 

departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos 

administravimas ir Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus. 

 

___________________________ 

 

Susipažinau: 

_________________________ 

(Parašas) 

_________________________ 

(Vardas ir pavardė) 

_________________________ 

(Data) 


