
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  
(DARBUI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA IR VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS)  

ATLIEKAMOS FUNKCIJOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 
 
 

I. 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; 
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų ar personalo valdymo srityje; 
6.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį 

administravimą, teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, dokumentų rengimą ir įforminimą, 
įslaptintos informacijos administravimą, viešuosius pirkimus, archyvų sistemos darbą; 

6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;  
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą;  
6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, „Internet Explorer“, naudotis kita 

šiuolaikine biuro technika. 
6.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens 

patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. 
 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
 

7. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos: 
7.1. spausdinti, įforminti teismo dokumentus su slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, 

„Slaptai“, „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“; 
7.2. organizuoti ir kontroliuoti įslaptintos informacijos apyvartą, tvarkyti jos apskaitą; 
7.3. atrinkti informaciją naikinti, išslaptinti arba pratęsti įslaptinimo terminą; 
7.4. perduoti įslaptintą informaciją vykdytojams ir kitiems paslapčių subjektams; 
7.5. informuoti paslapčių subjektus apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, 

išslaptinimą ar įslaptinimo termino pratęsimą; 
7.6. archyvuoti įslaptintus dokumentus; 
7.7. organizuoti leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą, tvarkyti jų 

apskaitą,  
7.8. informuoti tikrinančias institucijas apie asmens anketos duomenų, galinčių turėti 

įtakos leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą; 
7.9. užtikrinti, kad su įslaptinta informacija susipažintų tik leidimus turintys asmenys; 
7.10. vykdyti kitus teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, 

reikalavimus,  
7.11. užtikrinti, kad patikėta ar sužinota įslaptinta informacija būtų neprarasta, neperduota 

pašaliniams asmenims, taip pat asmenims, kurie nors ir turi teisę dirbti su įslaptinta informacija, 
tačiau nėra įgalioti su ja susipažinti; 

7.12. rengti įslaptintos dokumentacijos planą; 
7.13. teikti siūlymus teismo pirmininkui įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos 

klausimais, rengti šios srities teisės aktus; 
7.14. atlikti nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ir jų pakeitimų 

stebėseną; 
7.15. rengti viešųjų pirkimų organizavimo, supaprastintų pirkimų taisykles, kitus su 

pirkimais susijusius vidaus dokumentus, viešųjų pirkimų ataskaitas; 
7.16. tikrinti vidaus dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, tarp jų ir supaprastintų 

pirkimų ir pirkimų organizavimo taisyklių atitiktį galiojantiems teisės aktams, rengti jų pakeitimus, 
juos derinti ir teikti tvirtinti teismo pirmininkui, teismo pirmininko patvirtintas supaprastintų 



pirkimų taisykles ir jų pakeitimus skelbti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka; 

7.17. vykdyti dokumentų privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, 
paskelbimo priežiūrą; 

7.18. pagal kompetenciją analizuoti teismo poreikius viešiesiems pirkimams; 
7.19. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie viešuosius pirkimus bei užtikrinti 

duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai; 
7.20. rengti teismo sudaromų finansinių, ūkinių sutarčių projektus, šių sutarčių pakeitimų 

bei nutraukimų projektus; 
7.21. pagal kompetenciją vykdyti teismo sudarytų finansinių, ūkinių sutarčių vykdymo 

kontrolę; 
7.22. analizuoti darbuotojų, dalyvaujančių visuose pirkimų proceso etapuose, poreikį ir 

teikti siūlymus teismo pirmininkui/teismo kancleriui dėl atsakingų asmenų viešuosiuose pirkimuose 
skyrimo; 

7.23. užtikrinti, kad visi Viešojo pirkimo komisijos ir Pretenzijų nagrinėjimo komisijos 
nariai, ekspertai, pirkimų organizatorius, už pirkimų planavimą atsakingas asmuo ir prevencinę 
kontrolę atliekantys asmenys, prieš pradėdami darbą, pasirašytų nešališkumo deklaraciją ir 
konfidencialumo pasižadėjimą; 

7.24. tvarkyti viešųjų pirkimų registrus. 
7.25. vykdyti kitus teismo pirmininko/teismo kanclerio su teismo veikla susijusius 

pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. 


