
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

 

 Mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą. 

 Turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo su teisiniais dokumentais stažą. 

 Žinoti darbui reikalingus teisės aktus ir raštvedybos taisykles. 

 Sugebėti priimti racionalius sprendimus, turėti bendradarbiavimo patirties. 

 Mokėti dirbti kompiuteriu. 

 Turėti aukštąjį išsilavinimą. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

 

 Tvarkyti  dokumentus ir vykdyti nuteistųjų, dirbančių ūkio brigadoje apskaitą. 

 Per 15 dienų nuo įteikimo administracijai dienos reikiamai įforminti medžiagą ir išsiųsti 

nuteistųjų malonės prašymus LR Prezidentui. 

 Vykdyti LR įstatymus dėl amnestijos akto, LR Prezidento dekretus dėl malonės 

suteikimo, teismų nutartis dėl nuosprendžių pakeitimų. 

 Tvarkyti (siūti, daryti dokumentų aprašą) nuteistųjų asmens bylas reikiamai įforminti ir 

siusti teismams medžiagą dėl: 

o lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą; 

o bausmės pakeitimo į švelnesnę bausmę; 

o lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos; 

o atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos. 

 Įforminti ir išduoti pažymėjimus suimtiesiems ir nuteistiesiems, gavusiems leidimus 

trumpalaikėms išvykoms už įstaigos ribų. 

 Įforminti ir išduoti pažymėjimus nuteistiesiems, kuriems leista atostogų metu parvykti į 

namus ir nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė parvykti į namus. 

 Rengti ir pasirašyti pranešimus apie suimtuosius ir nuteistuosius bei kiekvieną darbo 

dieną juos išsiųsti Informatikos ir ryšių departamentui. 

 Įforminti ir išduoti pažymėjimus nuteistiesiems arešto bausme, gavusiems leidimus 

trumpalaikėms išvykoms į namus dėl itin svarbių šeimyninių aplinkybių. 

 Įforminti dokumentus apie kalinamojo ar nuteistojo mirtį, asmens bylą perduoti 

nuolatos saugoti į Kalėjimų departamento archyvą. 

 Kiekvieną mėnesį sutvarkyti ir sudaryti nuteistųjų laisvės atėmimo bausme ir nuteistųjų 

arešto bausme pasibaigus bausmės terminui, sąrašus. 

 Įforminti dokumentus, paleidžiant suimtuosius ir nuteistuosius iš įstaigos. 

 Laikantis raštvedybos reikalavimų rengti ir atsakyti į Teisingumo ministerijos, Vidaus 

reikalų ministerijos, Kalėjimų departamento, teismų, prokuratūros ir kitų valstybės institucijų bei 

pareigūnų ir visuomenės organizacijų raštus pagal Įskaitos skyriaus kompetenciją. 

 suteikti suimtiesiems ir nuteistiesiems informaciją ir įstatymus, susijusią su įskaitos 

skyriaus kompetencija. 

 Supažindinti ir suimtuosius ir nuteistuosius  su teismų nutarimais, nutartimis ir 

nuosprendžiais, įteikti nuosprendžių, kaltinamųjų išvadų bei nutarčių nuorašus ir kitus dokumentus  

suimtiesiems bei nuteistiesiems. 

 Supažindinti suimtuosius su kvotos, tardymo, prokuratūros, teismo dokumentais 

pasirašytinai. 

 Vykdyti KD direktoriaus, jo pavaduotojų bei šio departamento Įskaitos tarnybos 

pareigūnų užduotis ir nurodymus, susijusius su Įskaitos skyriaus kompetencija. 



 Sekti ir sisteminti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius suimtųjų ir 

nuteistųjų teisinę padėtį,  jų pakeitimus ir papildymus. 

 Tvarkyti dokumentus, paleidžiant suimtuosius ir nuteistuosius su nustatyta psichine liga, 

kurie nukreipti priverstiniam gydymui psichiatrijos ligoninėje. 

 Tvarkyti suimtųjų ir nuteistųjų santuokos įregistravimo dokumentus. 

 Pildyti paleistųjų, pasibaigus tardymo izoliatoriuje bausmės terminui, IPK korteles ir 

informuoti prokuratūrą, esančią prie nuosprendžio priėmusio pirmosios instancijos teismo. 

 Reikalauti iš teismo nuosprendžių nuorašų, pagal kuriuos nuteistasis atlieka bausmę, 

jeigu jų trūksta asmens bylose. 

 Kreiptis į teismus tuo atveju, kai nuteistojo atžvilgiu yra keli neįvykdyti nuosprendžiai, 

o galutinės laisvės atėmimo bausmės terminas paskutiniame nuosprendyje nenustatytas. 

 Tvarkyti nomenklatūrinius Įskaitos skyriaus dokumentus, susiūti ir atiduoti į įstaigos 

archyvą. 

 Bendradarbiauti su Socialinės reabilitacijos ir Apsaugos ir priežiūros skyriais, Vidaus 

tyrimų ir Sveikatos priežiūros tarnybomis, Buhalterija bei kitais įstaigos padaliniais, siekiant 

vykdyti Įskaitos skyriui pavestus uždavinius. 

 Atostogaujant, sergant ar dėl kitų priežasčių nesant Įskaitos skyriaus inspektoriaus, jį 

pavaduoti atliekant visas funkcijas numatytas inspektorės pareigybės apraše. 

 Reikalauti iš įstaigos administracinių padalinių ir įstaigos darbuotojų dokumentų 

reikalingų asmens byloms formuoti. 

 Nesant Įskaitos skyriaus viršininko, jį pavaduoti. 

 Nuolatos kontroliuoti įskaitos skyriaus inspektorių darbą. 

 Aptarnauti klientus telefonu, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu “Dėl piliečių ir 

kitų asmenų aptarnavimo viešojo administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos 

patvirtinimo”. 

 Tikrinti ankščiau buvusių suimtųjų ir nuteistųjų atvykimo į įstaigą patalpinimo 

pagristumą. 

 Tvarkyti(siūti, daryti dokumentų aprašą) nuteistųjų nuteistų arešto bausme. 

 Tvarkyti suimtųjų ir nuteistųjų laisvės atėmimu ir areštu asmens bylas, saugoti ir 

vykdyti jų apskaitą. 

 Vykdyti kardomosios priemonės suėmimo ir laisvės atėmimo bausmės terminus, teismų 

nutartis ir nutarimus apie nuosprendžių pakeitimus bei kitus teismų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų 

sprendimus ir užtikrinti, kad asmenys būtų laiku paleidžiami bei įforminti tai atitinkamuose 

dokumentuose. 

 Esant būtinumui konvojuoti suimtuosius ir nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų 

ligoninę ar kitą gydymo įstaigą. 

 Teisės aktų nustatyta tvarka panaudoti tarnybinį ginklą ir specialiąsias priemones. 

 Vykdyti kitus, susijusius su skyriaus funkcijomis, Kalėjimų departamento direktoriaus, 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už socialinę 

reabilitaciją, ir Įskaitos skyriaus viršininko įsakymus bei nurodymus.  
 


