
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

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

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės 

krypties išsilavinimą; 

• turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį; 

• turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti koordinuoti kolektyvinį darbą, 

gebėti apibendrinti ir perteikti praktinę patirtį, analitiškai mąstyti, greitai orientuotis, komunikuoti, 

operatyviai priimti racionalius sprendimus; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais įstatymais ir teisės 

aktais, reglamentuojančiais suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, 

bausmių skyrimą ir vykdymą bei dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;  

• mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

• Vadovauja Įskaitos skyriaus darbui: planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių 

darbuotojų darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, 

siekdamas įgyvendinti Įskaitos skyriaus nuostatuose įvardintus uždavinius, funkcijas; 

• Teikia pasiūlymus į įstaigos metinį veiklos planą, užtikrindamas Šiaulių TI darbo 

reglamente įvardintų reikalavimų įgyvendinimą; 

• Užtikrindamas Laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcijos nuostatų 

įgyvendinimą: 

o organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų dokumentacijos dėl paleidimo, 

konvojavimo ir priėmimo į Šiaulių TI, rengimą; 

o vykdo teismų nuosprendžius, nutartis bei kitus ikiteisminio tyrimo pareigūnų, 

prokurorų sprendimus; 

o teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

(toliau – Kalėjimų departamentas) duomenis apie laisvės atėmimo vietose laikomų suimtųjų ir 

nuteistųjų skaičių ir jų kaitą. Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka teikia ataskaitas ir 

kitus duomenis apie suimtuosius ir nuteistuosius; 

o tikrina atvykusių suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme bylas ir 

dokumentaciją, užtikrina jų patalpinimo pagrįstumą; 

o užtikrina suimtiesiems paskirtų kardomosios priemonės – suėmimo taikymo ir 

nuteistiesiems bei nuteistiesiems arešto bausme paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bei arešto 

bausmių vykdymo terminų kontrolę; 

o nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) ir 

skundus, pagal savo kompetenciją siūlo sprendimo būdus ir rengia atsakymų projektus; 

o rengia, tvarko nuteistųjų malonės prašymų dokumentaciją ir siunčia Lietuvos 

Respublikos Prezidentui svarstyti; 

o vieną kartą per metus sutikrina nuteistųjų, kurie palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus, 

bausmės terminus su esančiais asmens bylose dokumentais ir nuteistųjų asmens įskaitos kortelėmis; 

o pagal savo kompetenciją rengia atsakymų projektus į Teisingumo ministerijos, 

Vidaus reikalų ministerijos, teismų, prokuratūrų ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų ir 

visuomeninių organizacijų raštus; 

o kontroliuoja savalaikį pranešimų išsiuntimą teismams, ikiteisminio tyrimo 

pareigūnams, prokuratūroms, Migracijos tarnyboms prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 

ministerijos; 



o kontroliuoja savalaikį ir teisingą duomenų suvedimą į informacinę sistemą 

PRISONIS Įskaitos tarnybos posistemėje bei dokumentų priėmimą, paskyrimą ir dokumentų 

registravimą dokumentų valdymo sistemoje DocLogix;  

o pagal savo kompetenciją teikia suimtiesiems ir nuteistiesiems informaciją; 

o pildo Suimtųjų ir nuteistųjų kaitos ir apskaitos registracijos žurnalą;   

• Supažindina skyriaus darbuotojus su naujais įstatymais, jų pakeitimais, įsakymais, kitais 

teisės aktais ir teikia jiems metodinę bei praktinę pagalbą, užtikrindamas skyriui priskirtų uždavinių 

ir funkcijų įgyvendinimą; 

• Rengia Įskaitos skyriaus nuostatus, pareigybių aprašymus (esant būtinumui juos 

koreguoja), supažindina pasirašytinai į skyrių naujai priimtus darbuotojus su pareigybės aprašymu ir 

skyriaus nuostatais, užtikrindamas Šiaulių TI darbo reglamento nuostatų įgyvendinimą; 

• Administruoja skyriaus veiklą (rengia darbuotojams charakteristikas, teikimus dėl 

darbuotojų skatinimo, tarnybinius pranešimus dėl priedų ir priemokų skyrimo ir kt.); 

• Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių 

tikslų įgyvendinimo; 

• Užtikrina teisėtą darbuotojų darbo laiko apskaitą bei kontroliuoja darbo laiko apskaitos 

žiniaraščių pildymo teisėtumą; 

• Kontroliuoja skyriuje vedamą (rengiamą) dokumentaciją (dokumentus), užtikrindamas 

teisėtą ir teisingą dokumentų apskaitą. 


