
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Statute; 

• turėti  ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį 

administravimą, dokumentų rengimo taisykles; 

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba 

aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

• mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis); 

• atitikti III skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, 

pretenduojantiems į vidaus ir kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, 

pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-

618. 

• Atranką į šias pareigas laimėjęs asmuo turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą 

dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.  

 

 

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

• Vadovauja budinčiosios pamainos pareigūnams – planuoja jų skyrimą į apsaugos ir 

priežiūros postus, siektinus tikslus, organizuoja jų tarnybą nurodydamas konkrečias užduotis, nuolat 

kontroliuoja jos eigą, apibendrina rezultatus ir siūlo konstruktyvius sprendimus trūkumams 

pašalinti, užtikrindamas efektyvų tarnybos darbą.   

• Organizuoja suimtųjų (nuteistųjų) apsaugą, priežiūrą ir izoliavimą, kontroliuoja vidaus 

tvarkos taisyklių ir tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės laikymąsi, 

siekiant užtikrinti suėmimo vykdymo ir laisvės atlikimo bausmės vykdymo režimo reikalavimų 

įgyvendinimą. 

• Imasi priemonių užkardyti suimtųjų (nuteistųjų) chuliganiškus veiksmus, grupinį 

nepaklusnumą, pabėgimą ar kitokius ypatingus įvykius, siekiant išvengti neigiamų pasekmių. 

• Esant teisiniam pagrindui duoda nurodymus suimtųjų (nuteistųjų) atžvilgiu panaudoti 

surišimo priemones, siekiant užkardyti bandymus nusižudyti ar susižaloti. 

• Tikrina apsaugos ir priežiūros postus (dieną - ne rečiau kaip 2 kartus, nakties metu - ne 

rečiau kaip 3 kartus), užtikrindamas pavaldžių pareigūnų darbo kontrolę. 

• Imasi priemonių pastebėtiems apsaugos inžinerinių technikos įrenginių, ryšio priemonių 

ir signalizacijos gedimams pašalinti, užtikrindamas gedimų pašalinimą per trumpiausią įmanomą 

laikotarpį. 

• Kontroliuoja, kad režiminėje teritorijoje nebūtų daiktų, kuriais pasinaudoję suimtieji 

(nuteistieji) galėtų pabėgti arba padaryti kitus šiurkščius drausmės pažeidimus ar nusikaltimus, 

užtikrindamas drausmės pažeidimų ir nusikaltimų prevenciją. 

• Organizuoja šaunamųjų ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių apsaugą, 

užtikrindamas teisės aktais nustatytą šių priemonių saugojimą, išdavimą, priėmimą ir apskaitą. 

• Kartu su tardymo izoliatoriaus Įskaitos skyriaus darbuotojais priima į įstaigą naujai 

atvykusius suimtuosius (nuteistuosius), o Įskaitos skyriaus darbuotojų ne darbo laiku suimtuosius 



(nuteistuosius) priima asmeniškai, organizuoja jų kratą bei patalpinimą į priėmimo ir paskirstymo 

skyriaus kameras, užtikrinant asmenų priėmimo į tardymo izoliatorių teisėtumą. 

• Kviečia asmens sveikatos priežiūros personalą suteikti suimtiesiems (nuteistiesiems) 

neatidėliotiną medicinos pagalbą, organizuoja jų konvojavimą į asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas, sudarydamas sąlygas suimtiesiems (nuteistiesiems) gauti tokio pat lygio ir kokybės 

gydymą kaip ir laisvėje esantiems asmenims. 

• Nesant Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų, paskirsto suimtuosius 

(nuteistuosius) į kameras, užtikrinant teisės aktais numatytus jų atskiro laikymo reikalavimus. 

• Organizuoja suimtųjų (nuteistųjų) atvedimą pas tyrėjus, gynėjus ir kitus pareigūnus,  

siekiant įgyvendinti Baudžiamojo proceso nuostatų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

• Kontroliuoja įėjimo (išėjimo) ir įvažiavimo (išvažiavimo) į (iš) tardymo izoliatorių 

leidimų režimą, užtikrinant neteisėtų įėjimo (išėjimo) ir įvažiavimo (išvažiavimo) į (iš) įstaigos 

atvejų užkardymą. 

• Kontroliuoja suimtųjų (nuteistųjų) uždarymo į drausmės izoliatorių tvarką ir laikymo 

sąlygas bei jų paleidimą pasibaigus nuobaudos atlikimo laikui, užtikrindamas nuobaudos vykdymo 

teisėtumą bei tinkamas sąlygas. 

• Išduoda priežiūros postų žiniaraščius suimtųjų (nuteistųjų) priėmimo-paskirstymo 

skyriaus pareigūnams, siekiant efektyvios poste dirbančių pareigūnų kontrolės. 

• Kontroliuoja ir esant reikalui, imasi priemonių palaikyti švarą bei tvarką įstaigos 

teritorijoje ir šalia įstaigos esančioje teritorijoje, siekiant užtikrinti teisės ir higienos normų 

reikalavimus. 

• Kontroliuoja kriminogeninę situaciją įstaigos teritorijoje ir šalia įstaigos esančioje 

teritorijoje bei imasi priemonių pažeidimams užkardyti, siekiant išvengti galimų neigiamų 

pasekmių. 

• Organizuoja tinkamą maisto suimtiesiems (nuteistiesiems) kiekio užsakymą, kokybės 

patikrinimą, ir savalaikį išdavimą, siekdamas užtikrinti teisės aktais nustatytą suimtųjų (nuteistųjų) 

mitybą. 

• Tvarko tarnybinę dokumentaciją, kontroliuoja budėtojų dalies informaciniame stende 

iškabintos dokumentacijos savalaikį atnaujinimą, užtikrindamas teisės aktais nustatytus 

dokumentacijos tvarkymo reikalavimus ir aktualios informacijos viešinimą bei tarnybinės veiklos 

tęstinumą. 

• Identifikuoja paleidžiamus asmenis pagal asmens byloje esančius biografinius, 

teisminius ir anketoje nurodytus ypatingus požymius ir organizuoja šių asmenų paleidimą iš Šiaulių 

TI, užtikrindamas vykdomuosiuose dokumentuose įvardintų asmenų paleidimą. 

• Apie visus įstaigoje įvykusius rezonansinius įvykius nedelsiant informuoja įstaigos 

direktorių, užtikrindamas savalaikį ir objektyvų informacijos perdavimą. 

• Kontroliuoja budėtojų dalyje esančią, taip pat pavaldžių pareigūnų tarnybinę 

dokumentaciją, užtikrindamas teisės aktais nustatytus dokumentacijos tvarkymo reikalavimus ir jos 

atitikimą raštvedybos, lietuvių kalbos taisyklių reikalavimams bei objektyvioms aplinkybėms. 

• Pagal kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus, nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų) 

pasiūlymus, prašymus, skundus ir pareiškimus, užtikrindamas išsamų aplinkybių ištyrimą. 

• Siekiant APS tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už apsaugą ir priežiūrą, APS 

viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus. 


