
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM STATUTINIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI  

 

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 mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje; 

•  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, dokumentų rengimo taisykles. 

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba 

aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

• mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis); 

• 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. 

 

PAREIGAS EINANČIO STATUTINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

• Dalyvauti suimtųjų (nuteistųjų) patikrinimuose (skaičiuotėse) budinčiosioms 

pamainoms priimant – perduodant budėjimą, užtikrinant tinkamą kameroje esančio inventoriaus 

patikrinimą ir patikrinime dalyvaujančių pareigūnų saugumą. 

• Pagal kompetenciją atlikti tarnybinius tyrimus ir nagrinėti suimtųjų ir nuteistųjų 

pasiūlymus, prašymus, skundus bei pareiškimus, užtikrinant išsamų aplinkybių ištyrimą. 

• Įstaigos direktoriaus įsakymu priskirtose kamerose atlikti technines apžiūras, kratas, 

kontroliuoti švarą ir tvarką, siekiant laiku pastebėti pabėgimui, užpuolimui ar kitiems 

nusikalstamiems veiksmams ruošiamas priemones. 

• Siekiant, kad pas suimtuosius (nuteistuosius) nepatektų draudžiami daiktai: 

o organizuoti kratas kamerose, ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų gyvenamosiose, 

pagalbinėse patalpose bei jų darbo vietose; 

o kontroliuoti kratų atlikimą Šiaulių TI suimtųjų (nuteistųjų) priėmimo – paskirstymo 

punkte; 

o tikrinti asmenis, įeinančius ir išeinančius iš režiminio korpuso; 

o esant tarnybiniam būtinumui atlikti asmenų, įeinančių (išeinančių) į įstaigą, apžiūrą ir 

daiktų patikrinimą; 

o vykdyti įstaigoje rastų ir paimtų mobiliojo ryšio priemonių apskaitą, saugojimą ir 

sunaikinimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

o teritorinėms policijos įstaigoms pateikti medžiagą, susijusią su mėginimais perduoti 

suimtiesiems (nuteistiesiems) draudžiamus turėti daiktus.  

• Kontroliuoti APS dokumentacijos pildymą režiminiame korpuse, kontrolės ir 

praleidimo punktuose bei budėtojų dalyje, atnaujinti pasenusią dokumentaciją bei užpildytą 

dokumentaciją pakeisti nauja, užtikrinant tinkamą raštvedybos reikalavimų įgyvendinimą. 
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• Rengti skyriaus kompetencijai priskiriamų teisės aktų projektus, užtikrinti jų 

suderinimą su suinteresuotais asmenimis, siekiant veiksmingo teisinio reguliavimo. 

• Tvarkyti suimtųjų (nuteistųjų), kurių priežiūra sustiprinama sąrašus, užtikrinant 

priežiūros rekomendacijų vykdymą. 

• Surinkti informaciją apie asmenis, linkusius pabėgti bei užpulti ir turimą informaciją 

pateikti drausmės komisijai, siekiant užkardyti tikėtinus neteisėtus veiksmus. 

• Vykdyti suimtųjų (nuteistųjų) įrašymą į Asmenų, linkusių vartoti, platinti narkotikus, 

priežiūros prevencinę programą, jų apskaitą ir išbraukimą, kontroliuoti APS pareigūnų veiklą 

siekiant šios programos tikslų įgyvendinimo. 

• Rengti nuteistųjų, kuriems suteikiama teisė išvykti iš įstaigos be sargybos arba be 

palydos nutarimų ir leidimų projektus, siekiant užtikrinti savalaikį, saugų ir pagrįstą išvykimą. 

• Nesant kitų Apsaugos ir priežiūros skyriaus inspektorių, Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus viršininko nurodymu atlikti jų pareigybės aprašymuose  nustatytas funkcijas. 

• Siekiant įstaigos strateginių tikslų vykdyti kitus, su užimamomis pareigomis 

susijusius Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus, jo pavaduotojo apsaugai ir priežiūrai bei 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininko įsakymus bei nurodymus. 


