
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 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. 

• Atranką į šias pareigas laimėjęs asmuo turės teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą 

dirbti ir (ar) susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.  

 

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

• Išrikiuoja ir informuoja pamainų pareigūnus apie jų paskyrimą į konkrečius apsaugos ir 

priežiūros postus. Patikrina atvykusią budinčiąją pamainą, užtikrindamas tinkamą pareigūnų 

pasirengimą tarnybai. 

• Organizuoja priežiūros postų pareigūnų tarnybą režiminiame korpuse, siekdamas 

įgyvendinti nustatytus režimo reikalavimus. 

• Kontroliuoja jaunesniųjų pareigūnų tarnybą priežiūros postuose, užtikrindamas 

veiksmingą budinčiosios pamainos administravimą. 

• Dalyvauja maisto dalinimo metu, organizuoja kratas maisto dalintojams ir tvarkiniams, 

siekdamas užkardyti daiktų, kurie nėra nustatyti leidžiamų suimtiesiems (nuteistiesiems) įsigyti ir 

turėti daiktų sąraše patekimą suimtiesiems (nuteistiesiems). 

• Kontroliuoja režiminiame korpuse esančių bendro naudojimo patalpų švarą ir esant 

reikalui organizuoja tvarkymą, siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimus. 

• Organizuoja patalynės grąžinimą į sandėlį, suimtiesiems (nuteistiesiems) išvykstant 

etapu arba išeinant į laisvę, siekiant racionaliai naudoti materialinius išteklius. 

• Tvarko APS vyriausiojo specialisto pavestą tarnybinę dokumentaciją, užtikrindamas 

teisės aktais nustatytus dokumentacijos tvarkymo reikalavimus ir jos atitikimą raštvedybos taisyklių 

reikalavimams. 

• Organizuoja virtuvės darbininkų išleidimą iš gyvenamųjų patalpų, virtuvės atrakinimą ir 

maisto pristatymą pusryčiams, užtikrindamas maitinimą dienotvarkėje nustatytu metu. 

• APS vyriausiajam specialistui susirgus ar esant kitoms aplinkybėms, kai jis negali atlikti 

savo tiesioginių pareigų, atlieka APS vyriausiojo specialisto pareigas, užtikrindamas Šiaulių TI 

laikomų asmenų priežiūrą ir apsaugą, nustatytų suėmimo ir laisvės atėmimo bausmės režimo 

priemonių vykdymą, darbuotojų bei kitų asmenų saugumą ir materialinių vertybių apsaugą. 

• Organizuoja ir kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų patalpinimą į drausmės izoliatorių, 

užtikrindamas nuobaudos vykdymą teisės aktais nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 



• Dalyvauja planinėse kratose, kurias atlieka priežiūros užtikrinimo dieninės pamainos 

pareigūnai, siekiant efektyvaus ir kvalifikuoto kratos atlikimo. 

• Kontroliuoja atvykstančių ir išvykstančių į (iš) Šiaulių TI suimtųjų (nuteistųjų) asmens 

kratos bei jų bei turimų asmeninių daiktų ir leistino jų svorio patikrinimo atlikimą, siekiant 

kokybiškesnio kratos atlikimo bei teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymosi. 

• Tikrina priežiūros jaunesniųjų pareigūnų tarnybą, siekiant laiku nustatyti galimus 

trūkumus ir juos pašalinti. 

• Įvykus ypatingam įvykiui režiminiame korpuse iki APS vyriausiojo specialisto 

atvykimo organizuoja pareigūnų veiksmus, siekiant tokių įvykių užkardymo ir užtikrindamas 

neigiamų pasekmių šalinimą.  

• Pagal kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus, nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų) 

pasiūlymus, prašymus, skundus ir pareiškimus, užtikrindamas išsamų aplinkybių ištyrimą. 

• Siekiant APS tikslų įgyvendinimo, vykdo kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

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

viršininko bei APS vyriausiojo specialisto nenuolatinio pobūdžio pavedimus.  


