
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

 

Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• 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 bausmių vykdymo 

sistemos veiklą bei valstybės tarnybą reglamentuojančiais teisės aktais bei išmanyti dokumentų 

rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles; 

• mokėti dirbti MS (Word, Excel, Outlook), Internet Explorer kompiuterinėmis 

programomis; 

• atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto patvirtinimo įstatymu; 

• 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 

 

 

• siekdamas užtikrinti nuolatinę suimtųjų ir nuteistųjų elgesio kontrolę bei korekciją, 

nuolatinį socialinių priemonių  vykdymą ir jų efektyvumą: 

o domisi ir padeda spręsti suimtųjų (nuteistųjų) buitines, socialines ir kitas problemas, 

ruošia ir pateikia įstaigos padaliniams pagal kompetenciją pažymas dėl suimtųjų (nuteistųjų) 

žodinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) ir skundų; 

o individualiai kalbasi su įtrauktais į sustiprintos individualios priežiūros sąrašus dėl 

priklausymo didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti, bendrauja su kitomis 

įstaigos tarnybomis, kad būtų sprendžiamos tų asmenų socialinės-psichologinės problemos; 

o kiekvieną specialisto darbo dieną priima suimtuosius (nuteistuosius) asmeniniais 

klausimais; 

o nustatyta tvarka renka, analizuoja medžiagą ir tarpininkauja dėl suimtųjų (nuteistųjų) 

skatinimo ar nubaudimo, pagal poreikį pristato suimtąjį (nuteistąjį) drausmės komisijos svarstymui 

dėl drausmės pažeidimo; 

o nuolat teikia suimtiesiems (nuteistiesiems) informaciją apie suėmimo vykdymo tvarką ir 

sąlygas, jų teises bei pareigas, užtikrindamas, kad kiekvienam suimtajam (nuteistajam) būtų 

prieinama reikiama teisinė, higienos ir visuomenės sveikatos saugos informacija. Kontroliuoja 

priskirtose gyvenamose patalpose (kamerose) skelbiamos teisinės informacijos tvarkingumą ir 

aktualumą, esant reikalui organizuoja šios informacijos atnaujinimą; 

o priima ir registruoja suimtųjų (nuteistųjų) pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas 

ir skundus, adresuotus valstybės ar savivaldybių institucijų pareigūnams ar tarnautojams, 

nevyriausybinėms ar visuomeninėms organizacijoms ir tarptautinėms institucijoms; 

o atsižvelgdamas į suimtųjų (nuteistųjų) asmenybę, amžių, lytį, išsilavinimą, padarytos 

nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobūdį, elgesį ir kitas aplinkybes, atlieka individualų ir 

grupinį darbą su suimtaisiais (nuteistaisiais); 



o supažindina naujai atvykusius suimtuosius (nuteistuosius) su laikymo tardymo 

izoliatoriuje tvarka ir sąlygomis, teisėmis bei pareigomis, padeda jiems adaptuotis įstaigoje, atlieka 

tiriamąjį-aiškinamąjį darbą ir suteikia socialinę-psichologinę paramą; 

o teisės aktų nustatyta tvarka, įstaigos lėšomis aprūpina suimtuosius vokais, rašymo 

priemonėmis ir popieriumi pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) rašymui;   

o organizuoja suimtųjų (nuteistųjų) laisvalaikį, aprūpina juos stalo žaidimais bei sporto in-

ventoriumi, kontroliuoja, kad sporto įrengimai bei inventorius būtų naudojami pagal paskirtį; 

o atlieka individualų darbą su suimtaisiais (nuteistaisiais), esančiais drausmės izoliatoriuje 

ar kamerų tipo patalpose; 

o organizuoja nuolatinį priskirtų suimtųjų/nuteistųjų gyvenamųjų patalpų (kamerų) 

tvarkymą, kad šiose patalpose nuolatos būtų palaikoma reikiama sanitarinė – higieninė būklė, švara 

ir tvarka; 

o dalyvauja suimtųjų (nuteistųjų), teritorijų ir patalpų kratose bei apžiūrose, kitose 

priemonėse, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamas suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas ir rėžimo 

reikalavimų laikymąsi; 

o ne vėliau kaip per dvi darbo dienas informuoja suimtuosius (nuteistuosius) apie 

įskaitytus į jų asmeninę sąskaitą pinigus; 

o bendradarbiauja su nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, palaiko ir 

plėtoja ryšius su savanoriais, pasirašiusiais savanoriškas darbo sutartis tardymo izoliatoriuje, 

siekiant efektyvesnio suimtųjų užimtumo prasminga veikla ir socialinių problemų sprendimo; 

o pagal kompetenciją tiria nuteistųjų pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką; 

o įgyvendindami suimtųjų (nuteistųjų) teisę sudaryti civilinius sandorius, ruošia 

įgaliojimų ar testamentų projektus ir teikia juos tvirtinti; 

o nagrinėja asmenų bei suimtųjų ir nuteistųjų prašymus, pareiškimus, skundus, rengia 

atsakymų projektus; 

o organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų susitikimus su dvasininkais; 

o kompetencijos ribose bendrauja su suimtųjų ar nuteistųjų artimaisiais ir giminaičiais dėl 

suimtųjų ar nuteistųjų problemų sprendimo vykdant socialinį darbą; 

o tvarko įkalintų asmenų, kurie mokosi mokykloje, apskaitą, organizuoja mokinių 

dalyvavimą pamokose; 

• kartu su Apsaugos ir priežiūros, Kriminalinės žvalgybos, Ūkio skyrių ir Sveikatos 

priežiūros bei Psichologinės tarnybų darbuotojais: 

o  analizuoja suimtųjų (nuteistųjų) tarpusavio santykius ir imasi priemonių konfliktinių 

situacijų likvidavimui; 

o kontroliuoja, kad suimtieji (nuteistieji) griežtai laikytųsi nustatyto režimo reikalavimų ir 

vidaus tvarkos taisyklių; 

o įstaigos direktoriaus ar jo pavaduotojo, kuriam priskirta socialinės reabilitacijos sritis,  

pavedimu atlieka tarnybinius tyrimus dėl suimtojo (nuteistojo) padarytų drausmės pažeidimų. 

• Siekdamas užtikrinti kokybišką skyriui pavestų užduočių vykdymą: 

o ruošia ir pateikia SRS viršininkui socialinės reabilitacijos ataskaitas bei statistinę 

medžiagą pagal numatytas formas; 

o rengia ir tvarko su skyriaus veikla susijusius dokumentus; 

o rengia suimtųjų (nuteistųjų) charakteristikas; 

o dalyvauja paleidžiant iš įstaigos suimtuosius (nuteistuosius); 

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

planui; 

o apie pažeidėjų atžvilgiu taikytas drausminio ar kitokio poveikio priemones daro 

atitinkamus įrašus teisės aktuose numatytuose dokumentuose; 

o nesant (atostogos, liga, komandiruotė it kt.) SRS viršininko, vyriausiojo specialisto, 

specialisto ar bibliotekininko jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vykdo įstaigos 

direktoriaus įsakymu paskirtas SRS specialistas; 



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

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

viršininko pavedimus. 


