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I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 

1. Kriminalinės žvalgybos skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis inspektorius yra statutinis 

valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 9. 

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigybė reikalinga vykdyti 

kriminalinę žvalgybą Vilniaus pataisos namuose (toliau – Pataisos namai), atlikti ikiteisminį tyrimą 

užkardant, atskleidžiant, tiriant ir nutraukiant nusikalstamas veikas, vykdyti įstaigos vidaus tvarkos 

pažeidimų prevenciją ir tyrimą, tvarkyti skyriaus tarnybinę dokumentaciją, administruoti skyriaus 

viešąją, įslaptintą bei kriminalinės žvalgybos informaciją. 

 

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo įstatymų ir administracinių sprendimų 

įgyvendinimo kontrolės funkcijas bendrosios veiklos srityje ir viešojo saugumo užtikrinimo funkcijas 

specialiosios veiklos srityje 

 

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 
 

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

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės 

krypties išsilavinimą; 

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, 

reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ikiteisminį tyrimą, korupcijos 

prevencijos, kriminalinę žvalgybą, įslaptintos informacijos administravimą, bausmių vykdymą ir 

dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą; 

6.4. mokėti apibendrinti informaciją, rengti analitinę medžiagą ir prognozuoti 

kriminogeninius procesus; 

6.5. mokėti naudotis kriminalistinėmis ir specialiosiomis technikos priemonėmis; 

6.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

6.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 

7. Atrinktas pretendentas eiti šias pareigas privalo atitikti teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus, būtinus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma 

,,Slaptai“, gauti. 
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V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

8 . Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. užtikrina, kad atliekant tarnybines funkcijas būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, 

Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimai, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus ir Pataisos namų direktoriaus 

įsakymai ir kiti teisės aktai 

8.2. vykdo Pataisos namų personalo ir kitų asmenų, besilankančių ar dirbančių pataisos 

namuose, veiklos teisėtumo priežiūrą;  

8.3. užkardo, atskleidžia, tiria ir nutraukia nuteistųjų padarytus vidaus tvarkos pažeidimus, 

atlieka šių pažeidimų ir kitų ypatingų įvykių tyrimus, nustato jų priežastis, teikia išvadas ir 

pasiūlymus; 

8.4. tvarko nusikalstamų veikų, padarytų Pataisos namuose, apskaitą; 

8.5. teisės aktų nustatyta tvarka naudoja kriminalinės žvalgybos veiklai vykdyti skirtas lėšas ir 

apie lėšų panaudojimą atsiskaito Skyriaus viršininkui; 

8.6. atlieka tarnybinius tyrimus dėl tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų bei 

teikia tarnybinių tyrimų išvadas Pataisos namų direktoriui; 

8.7 Pataisos namų direktoriaus ar Skyriaus viršininko pavedimu nagrinėja gautus skundus, 

pareiškimus, pranešimus, pasiūlymus, nustatyta tvarka teikia reikiamą informaciją; 

8.8. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl Skyriaus darbo plano sudarymo; 

8.9. vykdo nuteistųjų teisės pažeidimų, patirtų sužalojimų ir kitų ypatingų įvykių apskaitą; 

8.10. bendradarbiauja su įstaigos administraciniais padaliniais, teisėsaugos ir kitomis 

institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis nusikalstamų veikų prevencijos ir išaiškinimo 

srityse įgyvendindamas Skyriui nustatytus uždavinius; 

8.11. pagal savo kompetenciją administruoja jam priskirtus įslaptintus dokumentus, naudojasi 

informacinėmis sistemomis ir registrais tik teisės aktų nustatyta tvarka;  

8.12. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Kalėjimų departamento Kriminalinės 

žvalgybos skyriui; 

8.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko 

pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos. 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Pataisos namų 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkui. 

 

________________________ 

Susipažinau 

_______________________________ 

    (Valstybės tarnautojo pareigos ) 

_______________________________ 

(parašas) 

_______________________________ 

      (vardas ir pavardė) 

_______________________________ 

(data) 


