
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

 

 

Statutinis 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 žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą 

specialųjį vidurinį išsilavinimą, pageidautina socialinių mokslų studijų srities; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais dokumentų tvarkymą, 

bausmių vykdymo sistemos veiklą bei valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais bei 

išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

• mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer; 

• 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. spalio21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

 

Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

• Siekdamas užtikrinti nuolatinį socialinių ir užimtumo priemonių vykdymą ir jų 

efektyvumą: 

o kaupia ir sistemina informaciją, analizuoja statistinių duomenų kaitą ir vykdomų 

suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo bei socialinės reabilitacijos priemonių efektyvumą, teikia ataskaitas 

SRS viršininkui ir kiekvieną mėnesį teikia informaciją Administracijos reikalų skyriui apie įstaigos 

metinio plano, veiklos efektyvumo bei direktoriaus užduočių įgyvendinimo eigą (Google diske); 

o koordinuoja SRS specialistų darbą organizuojant ir vykdant įvairius renginius 

suimtiesiems ir nuteistiesiems įstaigos mastu; 

o dalyvauja rengiant suimtiesiems bei nuteistiesiems pataisos, užimtumo ir kitas 

programas, koordinuoja jų vykdymą; 

o koordinuoja materialinės paramos ir piniginių išmokų suimtiesiems ir nuteistiesiems 

suteikimą; 

o organizuoja stalo žaidimų, sporto ir kito inventoriaus, reikalingo suimtųjų ir 

nuteistųjų laisvalaikio užimtumui, įsigijimą; 

o priima suimtuosius bei nuteistuosius ir jų artimuosius asmeniniais klausimais ir 

padeda spręsti iškilusias problemas, teikia konsultacijas pagal savo kompetenciją; 

o teikia asmenims informaciją apie suimtojo (nuteistojo) ir kito asmens santuokos 

sudarymo Šiaulių tardymo izoliatoriuje tvarką, rengia reikiamus dokumentus dėl santuokos 

sudarymo bei organizuoja šį procesą teisės aktuose nustatyta tvarka; 

o organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis, visuomeninėmis 



organizacijomis ir savanoriais siekiant efektyvesnio suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo bei nuteistųjų 

socialinės reabilitacijos; 

o siekiant efektyvesnio suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo bei nuteistųjų socialinės 

reabilitacijos, ieško galimybių gauti finansavimą iš įvairių fondų rengiant projektus, analizuoja 

viešą informaciją apie skelbiamas projektų atrankas, teikia pasiūlymus dėl projektų rengimo įstaigos 

vadovybei ir dalyvauja projektų rengime; 

o organizuoja paruošiamąjį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais dėl dalyvavimo 

Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento ir vietos savivaldos rinkimuose; 

o atlieka suimtųjų ir nuteistųjų, kurie mokosi Šiaulių suaugusiųjų mokykloje, apskaitos 

tvarkymą, bendrojo ugdymo organizavimą ir veiksmų koordinavimą; 

o organizuoja ir koordinuoja užsiėmimus suimtiesiems ir nuteistiesiems 

priklausomybių ligų prevencijos tema, teikia pasiūlymus dėl Narkotikų kontrolės ir vartojimo 

prevencijos priemonių, analizuoja situaciją narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos srityje; 

• siekdamas užtikrinti tinkamą dokumentų, susijusių su SRS veikla, rengimą ir tvarkymą: 

o rengia įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su SRS veikla, projektus; 

o registruoja dokumentus socialinės reabilitacijos klausimais; 

o registruoja nutarimus dėl suimtųjų ir nuteistųjų nubaudimo ar skatinimo, perduoda 

juos Įskaitos skyriui; 

o informacinėje sistemoje PRISONIS suveda duomenis apie suimtiesiems ir 

nuteistiesiems skirtas nuobaudas ir paskatinimus;  

o registruoja suimtųjų ir nuteistųjų įgaliojimus ir testamentus bei duomenis Valstybės 

įmonės Centrinės hipotekos įstaigai  Įgaliojimų registrui elektroniniu būdu; 

o teikia pasiūlymus įstaigos dokumentacijos planui ir tvarko SRS priklausančių 

dokumentų registrus bei apskaitos žurnalus; 

o tvarko Socialinės reabilitacijos skyriaus dokumentų archyvą; 

• siekdamas užtikrinti kokybišką skyriui pavestų užduočių vykdymą: 

o vykdo SRS darbo planuose numatytas priemones bei teikia pasiūlymus SRS darbo 

planui; 

o protokoluoja SRS darbuotojų pasitarimus; 

o dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį įtrauktas direktoriaus įsakymais, 

darbe; 

• siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus, vykdo kitus su padalinio funkcijomis 

susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už SRS, ir SRS 

viršininko pavedimus.  

 


