
   

    

II. APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI 

 

 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus pagrindiniai uždaviniai: 

 užtikrinti Šiaulių TI apsaugą ir jame laikomų asmenų priežiūrą, nustatytą teisės aktais; 

 vykdyti LR įstatymų, tarptautinių sutarčių,  kitų teisės aktų reglamentuojančių bausmių 

vykdymo sistemos veiklą, Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) vadovybės nurodymų, 

planuose numatytų priemonių vykdymą pagal skyriaus kompetenciją. 

 

 

APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS FUNKCIJOS  
 

 

Apsaugos ir priežiūros skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius: 

 užtikrina suimtųjų (nuteistųjų) apsaugą, priežiūrą ir izoliaciją, aiškinasi priežiūros 

reikalavimų pažeidimų priežastis bei numato konkrečias priemones toms priežastims šalinti; 

  užtikrina suimtųjų (nuteistųjų) įstatymais nustatytų teisių įgyvendinimą skyriaus 

kompetencijos srityje;  

  bendradarbiauja su Kalėjimų departamentu pareigūnais ir kitomis įstaigomis, įdiegiant 

naują techniką ir priemones; 

  užtikrina apsaugos inžinierinių techninių priemonių (toliau - AITP) eksploataciją, 

organizuoja jų remontą; 

  nustato AITP bei ryšio priemonių poreikį įstaigoje, tvarko jų apskaitą, organizuoja jų 

įsigijimą. 

 pagal poreikį planuoja ir organizuoja ginkluotės, specialiųjų ir kitų priemonių įsigijimą, 

vykdo ginkluotės, specialiųjų it kitų priemonių apskaitą ir eksploatacijos patikrinimus; 

  organizuoja ir veda užsiėmimus bei pratybas Šiaulių TI darbuotojams; 

  bendradarbiauja su Kalėjimų departamento, policijos komisariatų ir jų struktūrinių 

padalinių, VRM pavaldžių tarnybų vadovybe, APS kompetencijos klausimais. 

 užkardo ir likviduoja suimtųjų (nuteistųjų) neteisėtus veiksmus, kurie dezorganizuoja 

Šiaulių TI veiklą; 

  kartu su įstaigos Kriminalinės žvalgybos skyriumi ir atitinkamais Kalėjimų 

departamento padaliniais organizuoja ir dalyvauja pabėgusių suimtųjų (nuteistųjų) paieškoje; 

 nagrinėja piliečių bei suimtųjų (nuteistųjų) prašymus pareiškimus ir skundus, teikia 

atsakymus pareiškėjams; 

 apibendrina duomenis apie skyriaus veiklą, pagal poreikį kaupia ir ruošia informacinius  

dokumentus įstaigos ir  Kalėjimų departamento administraciniams padaliniams; 

 veda pas suimtuosius ir nuteistuosius esančių elektros prietaisų ir kompiuterių apskaitą, 

kontroliuoja jų išdavimą; 

 organizuoja ir atlieka suimtųjų ir nuteistųjų asmens kratas, gyvenamųjų kamerų, kitų 

patalpų ir įstaigos teritorijos kratas ir technines apžiūras; 

  organizuoja ir atlieka asmenų, įeinančių į įstaigos teritoriją (išeinančių iš jos) apžiūras 

ir jų daiktų patikrinimą, taip pat transporto, įvažiuojančio į teritoriją (išvažiuojančio iš jos) ir jais 

vežamų krovinių patikrinimą; 

  organizuoja tarnybinių šunų įsigijimą, jų priežiūrą ir mokymą;  

 


