
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;  

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

susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

• gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, bei 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 

 

 

• Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme, kituose 

įstatymuose ir teisės aktuose nustatytas suimtųjų ir nuteistųjų teises organizuoja:  

o suimtųjų ir nuteistųjų išvedimą pasivaikščioti, pasiskambinti, į socialinio užimtumo 

patalpas, į pirtį, pas medicinos darbuotojus, pas pareigūnus ar susitikimui su advokatais; 

o maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų pristatymą suimtiesiems ir 

nuteistiesiems  iš įstaigoje esančios parduotuvės; 

o suimtųjų ir nuteistųjų išvedimą į pasimatymus ir pasimatymų eigą, įstatymais nustatytos 

tvarkos užtikrinimą pasimatymų metu; 

o pasivaikščiojimų kiemelių valymą bei švaros ir tvarkos palaikymą juose; 

o perdavimų ir siuntinių patikrinimą ir pristatymą suimtiesiems (nuteistiesiems). 

• Kontroliuoja perdavimų ir siuntinių bei pasimatymų biuro dokumentaciją, 

užtikrindamas jos tvarkymą bei pildymą pagal dokumentų rengimo taisykles.  

• Užtikrina, kad režiminėje teritorijoje nebūtų daiktų, galinčių padėti suimtiesiems 

(nuteistiesiems) pabėgti ar padaryti kitus šiurkščius drausmės pažeidimus ar nusikaltimus. 

• Pagal kompetenciją nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų) pareiškimus ir skundus, 

užtikrindamas išsamų ir nešališką jų nagrinėjimą. 

• Pagal kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus, užtikrindamas išsamų aplinkybių 

ištyrimą.  

• 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. 



• Organizuoja ir kontroliuoja, kad atvykę suimtieji (nuteistieji) būtų fotografuojami ir 

daktiloskopuojami, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įvykdymą. 

• Organizuoja ir kontroliuoja pasivaikščiojimų kiemelių, kamerų kratų ir techninių 

apžiūrų atlikimą pagal patvirtintus grafikus ir rastų trūkumų šalinimą. 

• Skiria  dieninės pamainos prižiūrėtojus ūkio darbus dirbančių nuteistųjų priežiūros ir 

apsaugos užtikrinimui.  

• Teikia pasiūlymus dėl APS suimtųjų priežiūros dieninės prižiūrėtojų pamainos 

paskirstymo į postus, siekdamas racionalaus  pareigūnų  panaudojimo. 

• Vadovauja APS suimtųjų priežiūros užtikrinimo dieninės pamainos prižiūrėtojams, 

užtikrindamas jų darbo kontrolę. 

• Instruktažo metu tikrina APS suimtųjų priežiūros užtikrinimo dieninės pamainos 

prižiūrėtojų ekipiruotės ir tarnybinės uniformos tvarkingumą, siekdamas, kad pareigūnai atrodytų 

tvarkingai vykdydami savo pareigas.  

• Instruktažo metu tikrina, kaip prižiūrėtojai žino ginklų ir spec. priemonių panaudojimo 

tvarką bei savo pareigas, siekdamas patikrinti pareigūnų žinias ir užtikrinti, kad ginklai ir spec. 

priemonės būtų panaudotos tik įstatyme nustatytais atvejais. 

• Užtikrina tarnybinių šunų maitinimą ir priežiūrą.  

• Tvarko tarnybinę dokumentaciją, užtikrindamas jos tvarkymą pagal  dokumentų 

rengimo taisykles.  

• Nesant skyriaus viršininko laikinai vykdo skyriaus viršininko funkcijas, užtikrindamas 

tinkamą skyriaus darbą.  

• Vykdo kitus susijusius su užimamomis pareigomis Kalėjimų departamento direktoriaus, 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus, jo pavaduotojo atsakingo už apsaugą ir priežiūrą bei APS 

viršininko įsakymus ir nurodymus, siekiant įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus. 


