
SPECIALŪS 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. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 
• Organizuoja ir dalyvauja korpuso skyriaus priėmime keičiantis budinčiosioms 

pamainoms, užtikrindamas korpuso skyriuje esančių suimtųjų (nuteistųjų) bei materialinių vertybių 

priėmimą (perdavimą). 

• APS vyriausiojo specialisto nurodymu priima į korpuso skyrių ir, suderinęs su 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus darbuotojais, paskirsto 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 būrio viršininką, užtikrindamas suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimų pasinaudojant 

svetimais duomenimis užkardymą. 

• Patikrinęs rengiamų konvojuoti suimtųjų (nuteistųjų) jiems įstaigoje išduoto 

inventoriaus kiekį ir būklę, nuveda juos į sandėlį inventoriaus grąžinimui, apie inventoriaus 

trūkumus informuoja APS vyriausiąjį specialistą, užtikrindamas sąlygas tinkamai inventoriaus 

apskaitai. 

•  Perduoda suimtuosius (nuteistuosius), išvykstančius iš įstaigos, priėmimo ir 

paskirstymo skyriaus prižiūrėtojams, užtikrindamas suimtųjų (nuteistųjų) parengimą konvojavimui. 

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

užtikrindamas suimtųjų (nuteistųjų) atskiro laikymo reikalavimus. 

•  Kontroliuoja, kad perkeliant suimtuosius (nuteistuosius) iš vienų kamerų į kitas bei 

lydint juos tardymo izoliatoriaus koridoriuose ir teritorijoje, būtų laikomasi informacijos apie 

suimtųjų  (nuteistųjų) asmenybę konfidencialumo, užtikrindamas izoliavimo reikalavimus. 

•  Tvarko suimtųjų (nuteistųjų) apskaitą pagal kamerų korteles ir daro jose reikiamus 

įrašus, užtikrindamas suimtųjų (nuteistųjų) skaičiaus kontrolę korpuso skyriuje. 

•  Užtikrina suimtųjų (nuteistųjų), esančių korpuso skyriaus kamerose, aprūpinimą 

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



•  Nustatyta tvarka registruoja suimtuosius (nuteistuosius) priėmimui pas Sveikatos 

priežiūros tarnybos darbuotojus ir perduoda jiems užpildytą registrą, užtikrindamas galimybę 

visiems pacientams patekti pas gydytoją.  

•  Nustatyta tvarka skiria suimtuosius (nuteistuosius) tvarkyti kameras, kuriose patys 

gyvena, užtikrindamas tinkamas gyvenamųjų patalpų eksploatavimo sąlygas. 

•  Užtikrina savalaikį elektros, vandentiekio, kanalizacijos gedimų šalinimą korpuso 

skyriuje. 

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

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

pažeidimus ir apie tai praneša APS vyriausiajam specialistui arba jo pavaduotojui, užtikrindamas 

suimtųjų (nuteistųjų) režimo reikalavimų laikymąsi. 

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

miegui skirtose vietose ne mažiau kaip du kartus nuo signalo „miegoti“ iki signalo „keltis“, ir ne 

mažiau kaip tris kartus gyvenamosiose kamerose dienos metu, užtikrinant suimtųjų (nuteistųjų) 

pabėgimų užkardymą.  

• Po suimtųjų (nuteistųjų) vakarinio patikrinimo paima iš postų prižiūrėtojų kamerų 

raktus ir juos perduoda APS vyriausiajam specialistui, užtikrindamas jų apsaugą iki signalo „keltis“. 

• Tarnybos vietą palieka tik leidus APS vyriausiajam specialistui arba jo pavaduotojui, 

užtikrindamas nuolatinę sąveiką su tiesioginiu vadovu. 

•  Keičia pavaldžius priežiūros postų prižiūrėtojus pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu 

pažymėdamas tai priežiūros posto žiniaraštyje, siekiant užtikrinti pavaldžių pareigūnų darbo ir 

poilsio režimą.  

•  Išeidamas iš korpuso skyriaus užrakina kabinetą ir informuoja priežiūros posto 

prižiūrėtoją apie savo buvimo vietą, užtikrindamas tinkamą korpuso skyriuje esančių suimtųjų 

(nuteistųjų) priežiūrą ir savalaikį informacijos perdavimą. 

•  Privalo žinoti suimtųjų ir nuteistųjų, linkusių pabėgti, linkusių užpulti ir tų, kuriems 

paskirta sustiprinta priežiūra, pavardes bei miegamąsias vietas, užtikrindamas intensyvesnę šių 

asmenų priežiūrą. 

•  Įvykus ypatingam įvykiui, iki APS vyriausiojo specialisto atvykimo veikia 

savarankiškai ir vykdo jo nurodymus, užtikrinant žalingų pasekmių atsiradimo užkardymą arba jų 

pašalinimą. 

•  Užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų priežiūrą, švarą ir tvarką korpuso skyriuje, koridoriuose 

ir laiptinėse. 

•  Užtikrina taisyklingą ir teisingą dokumentacijos tvarkymą. 

•  Organizuoja ir kontroliuoja  pavaldžių pareigūnų darbą, siekdamas įgyvendinti įstaigai 

keliamus uždavinius. 

•  Užtikrina teisėtą specialiųjų priemonių, išmano jų panaudojimo pagrindus ir tvarką. 

•  Gerai žino savo tiesiogines pareigas, užtikrindamas kokybišką tarnybinių pareigų 

atlikimą. 

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

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

viršininko, jo pavaduotojo, APS vyriausiojo specialisto ir jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus.  


