
SPECIALŪS 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 nemažesnę kaip 1 metų darbo bausmių vykdymo sistemoje ir 1 metų 

vadovaujamo darbo patirtį;  

• žinoti teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo veiklą, taip pat būti 

susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

• gebėti planuoti, organizuoti, apibendrinti ir analizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų 

veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programinio paketo kompiuterinėmis 

programomis; 

• atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute; 

• 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. 

• atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

• Planuoja APS veiklą pusmečiui ir parai, užtikrindamas racionalų materialinių ir 

žmogiškųjų išteklių panaudojimą. 

• Vadovauja APS pareigūnams, kontroliuoja jų darbą, skirsto darbo užduotis, 

užtikrindamas savalaikį ir kokybišką darbo tikslų įgyvendinimą.  

• Planuoja apsaugos ir priežiūros postų išdėstymą, kontroliuoja apsaugos ir priežiūros 

prižiūrėtojų tarnybą postuose, užtikrindamas optimalų darbuotojų išdėstymą tardymo 

izoliatoriuje laikomų asmenų apsaugai ir priežiūrai. 

• Nuolat analizuoja prižiūrėtojų darbo rezultatus ir atkreipia dėmesį  į pasitaikančius 

trūkumus, imasi priemonių jų šalinimui, užtikrindamas savalaikį reagavimą į kintančią darbo 

aplinką. 

• Apžiūri vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems (nuteistiesiems) pabėgti, 

imasi priemonių pabėgimų užkardymui, užtikrindamas kardomosios priemonės-suėmimo tikslų 

realizavimą. 

• Periodiškai tikrina suimtųjų (nuteistųjų) uždarymo į drausmės izoliatorių ir kamerų 

tipo patalpas tvarką bei jų laikymo sąlygas ir įrašo pastabas žurnale, užtikrindamas tinkamą šios 

nuobaudos realizavimo tvarką. 

• Kartu su Kriminalinės žvalgybos skyriumi imasi priemonių, kad pas suimtuosius 

(nuteistuosius) nepatektų daiktai,  kurie nenumatyti tardymo izoliatoriuose laikomiems 

asmenims leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše, 

siekdamas, kad suimtieji (nuteistieji) negalėtų jais pasinaudoti.  



• Parengia bendrųjų kratų atlikimo planą ir kontroliuoja jų atlikimą, užtikrindamas 

efektyvų šios priemonės tikslų įgyvendinimą. 

• Tvarko tarnybinę dokumentaciją, užtikrindamas dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių reikalavimų įgyvendinimą.  

• Kontroliuoja budinčiųjų pamainų dokumentacijos tvarkymą, užtikrindamas tinkamą 

budėjimo metu įvykusių įvykių apskaitą. 

• Supažindina naujai priimtus į skyrių darbuotojus su pareigybių aprašymais ir 

padalinio nuostatais, užtikrindamas darbuotojų galimybę tinkamai atlikti tarnybines pareigas ir 

realizuoti savo teises.  

• Priima suimtuosius (nuteistuosius) asmeniniais klausimais ir, esant galimybei, 

sprendžia iškilusias problemas, užtikrindamas šių asmenų teisių bei pareigų realizavimą. 

• Vykdo kitus susijusius su užimamomis pareigomis Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už apsaugą ir priežiūrą, įsakymus bei nurodymus, 

siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. 

• Vykdo apsaugos ir priežiūros pareigūnų tarnybinius mokymus, užtikrindamas 

tinkamą šių pareigūnų teorinį, fizinį ir specialųjį parengimą. 

• Kontroliuoja šaunamųjų ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių išdavimo 

ir priėmimo tvarką, užtikrindamas jų saugojimą.   

• Stebi tardymo izoliatoriaus teisėtvarkos būklę, apie jos pokyčius laiku praneša 

įstaigos direktoriui arba jo pavaduotojui, atsakingam už apsaugą ir priežiūrą, užtikrindamas 

savalaikį ir visapusišką sprendimams priimti reikalingų duomenų pateikimą.  

• Ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę dalyvauja apsaugos ir priežiūros pareigūnų 

budinčiosios pamainos instruktavime, užtikrindamas tinkamą budinčiosios pamainos pareigūnų 

pasiruošimą tarnybai.  

• Atlieka apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos tikslinius 

patikrinimus ir apie jų rezultatus informuoja įstaigos direktorių arba jo pavaduotoją, atsakingą 

už apsaugą ir priežiūrą, užtikrindamas savalaikį budinčiosios pamainos darbo organizavimo 

trūkumų nustatymą ir pašalinimą. 

• Kontroliuoja suimtųjų (nuteistųjų) išvedimo pas tardytoją ar advokatą, pasivaikščioti 

ir į pirtį tvarką, užtikrindamas šių asmenų specialiųjų teisių realizavimą.  

• Atlieka tarnybinius tyrimus savo kompetencijos ribose, užtikrindamas savalaikį, 

išsamų ir nešališką įvykių ir jų aplinkybių išaiškinimą.  

• Nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų) prašymus, pareiškimus ir skundus savo 

kompetencijos ribose, užtikrindamas savalaikį, išsamų ir nešališką faktinių duomenų nustatymą.  

 


