
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:  

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį 

išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių 

metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;  

• mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;  

• 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, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;  

• atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.  

• atitikti sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, 

pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose 

vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, sąvado III skilčiai.  

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

• dalyvauja kuruojamų gyvenamųjų kamerų priėmime keičiantis budinčiosioms 

pamainoms, užtikrindamas jose esančių suimtųjų (nuteistųjų) bei materialinių vertybių priėmimą 

(perdavimą); 

• Kriminalinės žvalgybos skyriaus darbuotojams nurodžius, uždaro į kameras atvykusius 

suimtuosius (nuteistuosius), užtikrindamas suimtųjų (nuteistųjų) atskiro laikymo reikalavimus; 

• gavęs nurodymą paruošia suimtąjį (nuteistąjį) paleidimui iš įstaigos, identifikuoja šį 

asmenį pagal kameros kortelės duomenis, pristato jį į Sveikatos priežiūros tarnybą medicininei 

apžiūrai, praneša apie paleidžiamąjį daktiloskopuotojui, informuoja apie paleidimą Socialinės 

reabilitacijos skyriaus darbuotoją, užtikrindamas suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimų prisidengus 

svetimais duomenimis užkardymą; 

• patikrinęs etapu išvykstančių suimtųjų (nuteistųjų) įstaigoje gauto inventoriaus kiekį ir 

būklę, perduoda juos specialistui (atsakingam už korpuso skyrių); 

• perkelia suimtuosius (nuteistuosius) iš vienos kameros į kitą pagal perkėlimo sąrašą, 

užtikrindamas suimtųjų (nuteistųjų) atskiro laikymo reikalavimus; 

• užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų, esančių kuruojamose gyvenamosiose kamerose, 

aprūpinimą būtiniausiais reikmenimis, patalyne, išduoda adatas, žirkles, siūlus ir laiku juos paima; 

• registruoja kuruojamose gyvenamosiose kamerose laikomus suimtuosius (nuteistuosius) 

priėmimui pas Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojus ir perduoda jiems užpildytą registrą, 

užtikrindamas galimybę visiems pacientams patekti pas gydytoją;  

• užtikrina savalaikį elektros, vandentiekio, kanalizacijos gedimų šalinimą kuruojamose 

gyvenamosiose kamerose; 

• kontroliuoja, kad suimtieji (nuteistieji) laikytųsi įstatymų nustatytų pareigų ir draudimų 

bei suimtiesiems (nuteistiesiems) nustatytos dienotvarkės, operatyviai reaguoja į pastebėtus 

pažeidimus ir imasi reikiamų priemonių suimtųjų (nuteistųjų) režimo reikalavimų užtikrinimui; 

• tikrina suimtuosius (nuteistuosius), įrašytus į linkusių pabėgti įskaitą, linkusius užpulti 

ne mažiau kaip tris kartus kuruojamose gyvenamosiose kamerose dienos metu, užtikrinant suimtųjų 

(nuteistųjų) pabėgimų užkardymą;  



• privalo žinoti suimtųjų ir nuteistųjų, linkusių pabėgti, užpulti, kuriems paskirta 

sustiprinta priežiūra pavardes bei miegamąsias vietas, užtikrindamas intensyvesnę šių asmenų 

priežiūrą; 

• įvykus ypatingam įvykiui, iki APS vyriausiojo specialisto atvykimo veikia 

savarankiškai pagal ypatingų įvykių planą ir APS vyriausiojo specialisto nurodymus, užtikrinant 

žalingų pasekmių atsiradimo užkardymą arba jų pašalinimą; 

• užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų priežiūrą, jų teisių ir pareigų įgyvendinimą bei švarą ir 

tvarką kuruojamose gyvenamosiose kamerose; 

• užtikrina taisyklingą ir teisingą dokumentacijos tvarkymą; 

• užtikrina teisėtą prievartos panaudojimą, yra susipažinęs su prievartos panaudojimo 

pagrindais ir tvarka; 

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

priima iš suimtųjų (nuteistųjų) žodinius pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) ir skundus ir perduoda 

juos Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojui; 

• 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 

kuruojamose gyvenamose kamerose skelbiamos teisinės informacijos tvarkingumą ir aktualumą, 

esant reikalui organizuoja šios informacijos atnaujinimą; 

• 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; 

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

priemonėmis ir popieriumi pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) rašymui;   

• organizuoja suimtųjų (nuteistųjų) laisvalaikį, aprūpina juos stalo žaidimais bei sporto 

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

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

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

reikalavimų laikymąsi; 

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

įskaitytus į jų asmeninę sąskaitą pinigus; 

• organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų susitikimus su dvasininkais; 

• organizuoja mokinių dalyvavimą pamokose; 

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

situacijų likvidavimui. 


