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INFRASTRUKTŪROS IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS  

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Infrastruktūros 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 Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) centralizuotus 

viešuosius pirkimus, dalyvauti rengiant teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais ir kita skyriaus 

veikla, projektus, dalyvauti Kalėjimų departamento viešųjų pirkimų procesuose, dalyvauti rengiant 

ir derinant sutarčių, susijusių su vykdomais pirkimais, projektus, tikrinti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų veiklą viešųjų pirkimų srityje. 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

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

pirkimų vykdymas, organizavimas ir koordinavimas bausmių vykdymo sistemoje.  

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

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

6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį ar 

jam prilygintą išsilavinimą; 

6.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus ir bausmių vykdymo sistemos 

veiklą; 

6.3. būti susipažinęs su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisyklių 

reikalavimais; 

6.4. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, rengiant viešųjų pirkimų 

dokumentus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, 

rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;  

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

6.7. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer 

programomis. 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  

FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

7.1. dalyvauja sudarant metų viešųjų pirkimų planus; 



7.2. rengia Kalėjimų departamento vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų konkurso 

sąlygas, atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešųjų pirkimų 

komisijai, rengia pranešimus tiekėjams; 

7.3. renka informaciją apie numatomų pirkimo objektų pirkimo sąlygas, technines charakteristikas, 

kriterijus – pirkimo objekto vertinimo matus (kainas, kokybę, techninius privalumus, estetines ir 

funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, 

garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo terminus ir pan.), parametrus išmatuojamus 

bei įvertinamus ekspertinių vertinimų metodais (remonto bei aptarnavimo patogumas, 

modernizavimo galimybės, estetinės charakteristikos ir panašiai);  

7.4. vykdo skelbiamos informacijos pagal nustatytus skelbiamos informacijos (apie išankstinių 

skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, 

skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, kitų skelbimų apie 

atliekamus pirkimus) privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartines formas ir reikalavimus 

rengimą, įforminimą bei pateikimą ir paskelbimą; 

7.5. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose Skyriaus kompetencijos klausimais; 

7.6. analizuoja pirkimų pobūdį, tiekimo sąlygas, rengia ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl 

pirkimo objekto vertinimo kriterijų, jų matų ir parametrų;  

7.7. analizuoja ir tikrina ar Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose viešųjų pirkimų 

procedūros vykdomos nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų; 

7.8. konsultuoja pirkimų iniciatorius pirkimo sąlygų nustatymo ir techninių specifikacijų parengimo 

klausimais; 

7.9. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su viešųjų pirkimų tvarka ir procedūrų reglamentavimu 

Kalėjimų departamente, projektus; 

7.10. vykdo mažos vertės pirkimų procedūras; 

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

projektus; 

7.12. pagal kompetenciją įformina ir tvarko Kalėjimų departamento prekių, darbų ir paslaugų 

viešųjų pirkimų dokumentaciją; 

7.13. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento pirkimų sistemos tobulinimo; 

7.14. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant  skyriui pavestų 

uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

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


