
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 žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą (priimamiems po 2015 m. kovo 1 d. taip pat 

ir įgytą profesinę kvalifikaciją); 

• atitikti II 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. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

• Užtikrinti nuolatinę suimtųjų (nuteistųjų) elgesio kontrolę; 

• Atliekant pareigas, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymais patvirtintomis taisyklėmis ir tvarkomis; 

• Vykstant (įvykus) ypatingam įvykiui, skelbti aliarmo signalą ir imtis priemonių šių 

situacijų užkardymui. 

• Dalyvauti įstaigos darbą dezorganizuojančių veiksmų malšinime bei padarinių 

likvidavime, ne darbo metu, gavus pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius neramumus, 

suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimą, kitus ypatingus įvykius nedelsiant atvykti į įstaigą, siekiant 

užtikrinti įstaigos funkcionavimą. 

• Atlikti suimtųjų (nuteistųjų), įstaigos patalpų bei teritorijos kratas ir apžiūras, siekiant 

užkardyti suimtiesiems (nuteistiesiems) neleidžiamų turėti daiktų patekimą bei užtikrinti šių daiktų 

paėmimą iš suimtųjų (nuteistųjų);  

• Konvojuoti suimtuosius ir nuteistuosius, užtikrinant tinkamą Konvojavimo taisyklių 

laikymąsi. 

• Pastebėjus vykstančius suimtųjų (nuteistųjų) subkultūros reiškinius (tyčiojimasis, 

žeminimas ir pan.) imtis šių reiškinių užkardymo priemonių ir informuoti apie juos tiesioginį 

vadovą. 

• Gavus informacijos, kad suimtasis (nuteistasis) bandys susižaloti arba nusižudyti, 

nedelsiant imtis priemonių užkardyti suimtojo (nuteistojo) bandymus susižaloti arba nusižudyti ir 

apie tai informuoti tiesioginį vadovą. 

• Užtikrinti, kad poste būtų palaikoma  švara ir tvarka. 

• Tinkamai įforminti medžiagą apie atliktas kratas ir technines apžiūras, pastebėtus 

įstaigoje nustatytos tvarkos, teisės aktų ir režimo reikalavimų pažeidimus ir nusikaltimus, pildyti ir 

saugoti posto dokumentaciją, užtikrinant teisingą dokumentų rengimo ir tvarkymo taisyklių 

laikymąsi; 

• Siekiant APS tikslų įgyvendinimo vykdyti kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

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

viršininko, jo pavaduotojo, tardymo izoliatoriaus direktoriaus budinčiojo padėjėjo ir jo pavaduotojo 

įsakymus ir nurodymus. 

Atliekant pareigas priežiūros poste taip pat vykdyti šias funkcijas: 

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

suimtiesiems (nuteistiesiems) nustatytos dienotvarkės;  

•  užtikrinti, kad suimtieji (nuteistieji) nebendrautų su nuteistaisiais, paliktais tardymo 

izoliatoriuje dirbti ūkio darbus, bei kitais asmenimis; 



•  apie pastebėtus suimtųjų (nuteistųjų) padarytus pažeidimus nedelsiant pranešti korpuso 

skyriaus vyresniajam; 

•  siekiant užtikrinti savo saugumą, prieš kameros durų atidarymą per stebėjimo akutę 

įsitikinti, kad duris atidaryti yra saugu; 

•  prieš išleidžiant suimtąjį (nuteistąjį) iš kameros, išsiaiškinti iškvietimo priežastį ir 

perduoti šiuos asmenis juos lydinčiam pareigūnui griežtai pagal pavardes ir sugrąžinti į kameras ta 

pačia tvarka, apie tai įrašant priežiūros posto žiniaraštyje, užtikrinant, kad suimtieji (nuteistieji) 

neturėtų draudžiamų jiems turėti daiktų ir nepatektų į kitas kameras; 

•  kontroliuoti, kad nakties metu kameros būtų apšviestos naktiniu apšvietimu, užtikrinant 

tinkamą suimtųjų (nuteistųjų) priežiūrą nakties metu; 

• nuolat stebėti suimtuosius (nuteistuosius) per kamerų duryse įrengtas stebėjimo akutes, 

skiriant ypatingą dėmesį suimtiesiems (nuteistiesiems), linkusiems pabėgti, užpulti ar kuriems 

paskirta sustiprinta priežiūra, užtikrinant Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos 

reikalavimus. 

• suimtajam (nuteistajam) kreipiantis su prašymu, apie tai pranešti specialistui 

(atsakingam už korpuso skyrių), užtikrinant savalaikį informacijos perdavimą; 

• maisto dalinimo metu kontroliuoti nuteistųjų, paliktų atlikti ūkio darbus, dalinančių 

maistą darbą, užtikrinant, kad visi suimtieji (nuteistieji) gautų jiems priklausantį maisto davinį; 

• lydėti prie kamerų Sveikatos priežiūros tarnybos ir Įskaitos skyriaus darbuotojus, 

užtikrinat jų saugumą; 

• siekiant, kad suimtieji (nuteistieji) tinkamai tvarkytųsi gyvenamąsias kameras, aprūpinti 

suimtuosius ir nuteistuosius kamerose valymo priemonėmis ir reikmenimis, o jomis pasinaudojus 

jas paimti; 

• išduoti asmeninius kompiuterius suimtiesiems (nuteistiesiems) o po pasinaudojimo juos 

surinkti, užtikrinant, kad visi kompiuteriai būtų paimti iš kamerų ir suimtieji (nuteistieji) negalėtų 

jais naudotis dienotvarkėje nenustatytu laiku. 

Atliekant rezervinės grupės (priėmimo – paskirstymo skyriaus) pareigūno pareigas taip 

pat vykdyti šias funkcijas: 

• tikrinti konvojuojamų suimtųjų (nuteistųjų) radijo imtuvus, televizorius kompiuterius ir 

kompiuterinių žaidimų aparatus (toliau – prietaisai) ir kitas informacijos ir duomenų laikmenas, 

sulyginti turimos technikos duomenis su įrašais asmens byloje, užtikrinant, kad suimtieji 

(nuteistieji) neturėtų neregistruotų prietaisų; 

• išrašyti paimtų kratos metu daiktų, pinigų, kitų vertybių kvitus, o paimtus daiktus 

atiduoti į sandėlį arba buhalteriją, siekiant užtikrinti, kad daiktai nepasimestų ir nepatektų 

suimtiesiems  (nuteistiesiems); 

•  kontroliuoti, kad suimtųjų (nuteistųjų) turimų su savimi daiktų svoris neviršytų teisės 

aktuose nustatytos svorio normos; 

•  užpildyti atvykusiųjų suimtųjų (nuteistųjų) pirminius dokumentus, kameros korteles,  

užtikrinant suimtųjų (nuteistųjų) su savimi atsivežtų daiktų apskaitą; 

•  iš priėmimo ir paskirstymo skyriaus išvesti suimtuosius (nuteistuosius) medicininei 

apžiūrai ir sanitariniam švarinimui, užtikrinant Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 19 

punkto reikalavimus; 

• siekiant užtikrinti sklandų suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimą, rengti suimtuosius 

(nuteistuosius) konvojavimui, išduoti jų asmeninius daiktus; 

• užtikrinti sauso maisto davinio išdavimą iš įstaigos išvykstantiems suimtiesiems 

(nuteistiesiems), jeigu laiko tarpas tarp paskutiniojo maitinimo ir nuvykimo į pasikeitimo punktą 

yra ilgesnis nei 6 valandos. 

• atlikti apsaugos postų pareigūnų funkcijas jų maitinimosi metu ir kitais neatidėliotinais 

atvejais; 

 

 



 Atliekant rezervinės grupės vyresniojo pareigas taip pat vykdyti šias funkcijas: 

• laiku keisti prižiūrėtojus apsaugos postuose bei jų maitinimosi metu ir kitais 

neatidėliotinais atvejais, užtikrinant Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos 

reikalavimus; 

• prasidėjus darbo laikui atrakinti, o pasibaigus užrakinti, nuteistųjų, paliktų įstaigoje 

atlikti ūkio darbus, gamybines patalpas, užtikrinant, kad ne darbo valandomis gamybinės patalpos 

būtų užrakintos; 

• atvykus medicinos ar priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams, lydėti juos į 

režiminę teritoriją, užtikrinant šių specialiųjų tarnybų galimybę vykdyti savo funkcijas; 

• lydėti krovinines mašinas, režiminėje teritorijoje stebėti jų iškrovimą ir pakrovimą, 

užkardant suimtųjų(nuteistųjų) pabėgimus ir draudžiamų jiems turėti daiktų patekimą į rėžiminę 

teritoriją; 

• tikrinti vidinės draudžiamos zonos kontrolinę pėdsakų juostą, siekiant nustatyti galimai 

ruošiamas pabėgimui vietas; 

• išgirdus apsaugos posto aliarmo signalą, nedelsiant vykti į įvykio vietą, siekiant 

nedelsiant išsiaiškinti aliarmo signalo priežastį; 

• pasibaigus tarnybai, organizuoti tarnybai išduotų ginklų valymą, užtikrinant tinkamą 

ginklų priežiūrą. 

Atliekant pareigas apsaugos poste (techninių apsaugos priemonių valdymo pulto 

prižiūrėtojo – operatoriaus) taip pat vykdyti šias funkcijas: 

• APS vyriausiojo specialisto nurodymu registruoti atvykstančius bei išvykstančius 

suimtuosius (nuteistuosius), pildyti kitą dokumentaciją, užtikrinant taisyklingą dokumentacijos 

pildymą pagal dokumentų rengimo taisykles; 

• užtikrinti techninių apsaugos priemonių parengimą darbui ir laikytis šių priemonių 

eksploatavimo taisyklių; 

• nuolat būti prie pulto, stebėti prietaisų parodymus, užtikrinant operatyvų reagavimą į 

aliarmo signalus; 

• stebėti vaizdo kamerų monitorius, informuoti apie pastebėtus pažeidimus APS 

vyriausiąjį specialistą ir jo pavaduotoją, siekiant užtikrinti tardymo izoliatoriaus teritorijos apsaugą 

ir režiminiame korpuse laikomų suimtųjų (nuteistųjų) priežiūrą; 

• nedelsiant pranešti APS vyriausiajam specialistui, jo pavaduotojui arba rezervinės 

grupės vyresniajam apie apsaugos techninių priemonių gedimus bei perduotus aliarmo signalus, 

siekiant kuo skubiau išsiaiškinti gedimų ar aliarmo signalo priežastis; 

• apsaugos, signalizacijos ir ryšio inžinerinių technikos priemonių aliarminių pranešimų 

apskaitos žurnale įrašyti duomenis apie apsaugos, signalizacijos ir ryšio priemonių gedimus ir jų 

pašalinimo priemones, užtikrinant informacijos apie gedimus perdavimą Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus specialistams; 

• APS vyriausiojo specialisto arba jo pavaduotojo nurodymu skelbti aliarmo signalą, 

užtikrinat, kad informacija apie aliarmą kuo skubiau būtų perduota pareigūnams; 

• pranešti apsaugos pareigūnams apsaugos bokšteliuose apie signalizacijos pažeidimus 

įstaigos apsaugos perimetre, siekiant, kad pažeidimai kuo greičiu būtų nustatyti; 

• apsaugos pareigūnams apsaugos bokštelyje arba pareigūnams, tikrinantiems tarnybą, 

pareikalavus, įjungti įstaigos apsaugos perimetro arba atskiro jo ruožo apšvietimą, užtikrinant 

perimetro matomumą, reikalingą tarnybinėms funkcijoms vykdyti. 

Atliekant pareigas apsaugos poste (apsaugos bokštelyje) taip pat vykdyti šias funkcijas: 

• nuolat stebėti įstaigos perimetrą, užkardant bandymus per pagrindinę apsaugos tvorą į 

įstaigą permesti suimtiesiems (nuteistiesiems) draudžiamus turėti daiktus; 

• užkardyti suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimus per pagrindinę apsaugos tvorą bei neleisti 

pašaliniams asmenims patekti į tardymo izoliatoriaus teritoriją; 



• į apsaugos posto teritoriją įleisti tik rezervinės grupės vyresnįjį, APS vyriausiąjį 

specialistą, jo pavaduotoją ir asmenis, kuriuos jie lydi, užtikrinant, kad į apsaugos postą nepatektų 

pašaliniai asmenys; 

• apie teritorijos operatyvinės būklės pokyčius bei apie gyvenamųjų režiminių korpusų 

sienų, langų, grotų ir kitų objektų, esančių prižiūrėtojo matomumo ribose, sugadinimus ar 

pažeidimus nedelsdamas pranešti APS vyriausiajam specialistui ar jo pavaduotojui, užtikrinant 

informacijos apie minėtų objektų būklę savalaikį pateikimą; 

• užtikrinti, kad apie padėtį apsaugos poste nuolat (kas 30 minučių) būtų pranešama 

techninių apsaugos priemonių valdymo pulto pareigūnui, jo nesant – APS vyriausiajam specialistui 

ar jo pavaduotojui; 

Atliekant pareigas apsaugos poste (apsaugos bokštelyje Nr.5) taip pat vykdyti šias 

funkcijas: 

• stebėti nuteistųjų, paliktų įstaigoje atlikti ūkio darbus, elgesį. Apie pastebėtus įtartinus 

veiksmus pranešti APS vyriausiajam specialistui, jo pavaduotojui, siekiant užkardyti neteisėtus 

nuteistųjų veiksmus; 

• užkardyti draudžiamų suimtiesiems (nuteistiesiems) turėti daiktų patekimą per 

pagrindinę tvorą; 

• užkardyti suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimus per pagrindinę apsaugos tvorą bei neleisti 

pašaliniams asmenims patekti į tardymo izoliatoriaus teritoriją; 

Atliekant pareigas apsaugos poste (kontrolės ir praleidimo punkte (KPP-1)) taip pat 

vykdyti šias funkcijas: 

• užtikrinti, kad KPP-1 vartai bei iš(-į)ėjimo koridoriaus durys būtų uždarytos ir 

atidaromos tik nustatyta tvarka, patikrinus įeinančių (išeinančių) dokumentus; 

• atidžiai tikrinti iš(-į)einančių asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus ir leidimus, 

užtikrinant, kad asmenys nepatektų į įstaigą ir neišeitų iš jos be dokumentų ir leidimų; 

• atidžiai patikrinti suimtojo (nuteistojo) paleidimo iš įstaigos pažymoje ar kitame asmens 

tapatybę patvirtinančiame dokumente esančią nuotrauką su asmens tapatybe, užtikrinant, kad  

nebūtų išleistas kitas asmuo; 

• išleidžiant konvojų, patikrinti sargybinių, suimtųjų (nuteistųjų) skaičių ir sulyginti su 

konvojui išduotame leidime išvykti iš tardymo izoliatoriaus nurodytais skaičiai, užtikrinant, kad su 

konvojumi išvyktų tiek asmenų, kiek nurodyta leidime; 

• užtikrinti, kad vienu metu nebūtų atidaromi išoriniai ir vidiniai KPP-1 vartai;  

• užtikrinti, kad vienkartiniai leidimai lankytojams pas Šiaulių TI pareigūnus būtų išrašyti 

tik šiems esant įstaigoje; 

• Šiaulių TI darbuotojams įteikus KPP-1 prižiūrėtojui nuolatinį leidimą, išduoti spec. 

raktus, o išeinant paimti spec. raktus ir išduoti leidimus, užtikrinant spec. raktų  grąžinimą; 

• užtikrinti, kad apie padėtį apsaugos poste nuolat (kas 30 minučių) būtų  pranešama 

techninių apsaugos priemonių valdymo pulto pareigūnui, jo nesant – APS vyriausiajam specialistui, 

jo pavaduotojui; 

Atliekant pareigas apsaugos poste (kontrolės ir praleidimo punkte (KPP-2)) taip pat 

vykdyti šias funkcijas: 

• užtikrinti, kad į režiminę teritoriją ir iš jos suimtieji (nuteistieji) ir kiti pašaliniai  

asmenys neįeitų ir neišeitų be pareigūnų palydos; 

• užtikrinti, kad transporto priemonės į rėžiminę teritoriją būtų praleistos tik esant 

lydinčiam asmeniui (prižiūrėtojui), kuris stebi iškrovimo-pakrovimo darbus; 

• užtikrinti, kad iš(-į)važiuojančios transporto priemonės būtų registruotos transporto 

registracijos žurnale, įrašant transporto priemonės tipą, valstybinį numerį, iš(-į) važiavimo laiką; 

vairuotojo vardą ir pavardę bei vežamą krovinį; 

• reikalauti, kad įstaigos darbuotojai praeinantys pro KPP-2, ant viršutinių drabužių būtų 

prisisegę identifikacinius ženklus, užtikrinant tinkamą tarnybinės uniformos dėvėjimą; 



• nuteistuosius, paliktus įstaigoje atlikti ūkio darbus, be palydos praleisti pagal atskirą 

įstaigos direktoriaus patvirtintą sąrašą, užtikrinant, kad sąraše nenurodyti nuteistieji savavališkai 

nepatektų į administracinę teritoriją; 

• užtikrinti, kad transporto vartai nebūtų atidaryti, jei vyksta judėjimas per KPP-1 

transporto vartus; 

• praeinantiems pro postą asmenims (išskyrus pareigūnus, vyresniuosius ir vyriausiuosius 

pareigūnus) atlikti daiktų patikrinimus ir asmens apžiūras, užtikrinant, kad draudžiami daiktai 

nepatektų į rėžiminį korpusą; 

Atliekant pareigas mobiliame išoriniame apsaugos poste taip pat vykdyti šias funkcijas: 

• patruliuoti nustatytu maršrutu aplink įstaigą ir stebėti aplinką. Pastebėjus mėginimus 

perduoti suimtiesiems (nuteistiesiems) draudžiamus turėti daiktus, informuoti APS vyriausiąjį 

specialistą ir imtis priemonių tokių daiktų patekimo į įstaigos teritoriją užkardymui; 

• apie pastebėtus įtartinus asmenis, kurie kontaktuoja su tardymo izoliatoriuje esančiais 

suimtaisiais (nuteistaisiais), radijo ryšiu pranešti APS vyriausiajam specialistui, užkardant šių 

asmenų kontaktavimą su tardymo izoliatoriuje esančiais suimtaisiais ir nuteistaisiais; 

• kas 15 minučių apie padėtį stebimoje teritorijoje informuoti APS vyriausiąjį specialistą 

naudojantis radijo ryšio priemone, užtikrinant informacijos perdavimą APS vyriausiajam 

specialistui. 

Atliekant pareigūno, išvedančio suimtuosius (nuteistuosius) skambinti telefonu 

pareigas, taip pat vykdyti šias funkcijas; 

• užtikrinti, kad pasiskambinti telefonu būtų išvesti visi norintys skambinti suimtieji 

(nuteistieji), kurių rašytiniai prašymai skambinti buvo gauti ir patikrinti įgaliotų pareigūnų; 

•  išvedant skambinti suimtąjį (nuteistąjį) iš kameros, įsitikinti, kad išėjo būtent tas 

suimtasis (nuteistasis) kuris turi teisę skambinti ir yra pateikęs prašymą, užkardant neteisėtus kitų, 

neturinčių teisės skambinti suimtųjų (nuteistųjų), bandymus skambinti telefonu; 

• užtikrinti, kad suimtieji neskambintų ikiteisminį tyrimą atliekančio ar jį kontroliuojančio 

prokuroro, ar teismo, kurio žinioje yra byla, draudime skambinti (jei toks yra) nurodytais numeriais, 

o bendra pokalbių trukmė neviršytų 15 minučių. 

• pastebėjus, kad suimtasis surinko draudime skambinti nurodytą numerį, pokalbį 

nedelsiant nutraukti ir suimtąjį grąžinti į kamerą, taip užkardant galimybę suimtajam galimybę 

palaikyti draudžiamus ryšius. Apie nutrauktą pokalbį surašyti motyvuotą tarnybinį pranešimą; 

• suimtųjų pokalbius telefonu registruoti Suimtųjų pokalbių telefonu apskaitos žurnale, o 

nuteistųjų – Nuteistojo telefoninių pokalbių kortelėje, užtikrinant taisyklingą dokumentų rengimo 

taisyklių laikymąsi. 

Atliekant pareigūno, išvedančio suimtuosius (nuteistuosius) į pasivaikščiojimą, 

pareigas: 

• užtikrinti, kad suimtųjų (nuteistųjų) dienotvarkėje nustatytu laiku būtų suteikta galimybė 

pasivaikščioti nustatytą laiką visiems suimtiesiems (nuteistiesiems); 

• vedant suimtuosius (nuteistuosius) pasivaikščioti, užtikrinti izoliavimo reikalavimus; 

• nuolat stebėti pasivaikščiojime esančius suimtuosius (nuteistuosius) nuo virš 

pasivaikščiojimų kiemelių įrengtos pakylos bei pro stebėjimo akutes duryse, užtikrinant nuolatinę 

suimtųjų esančių pasivaikščiojimų kiemeliuose nuolatinę elgesio kontrolę; 
1.1.  užtikrinti, kad prieš ir po kiekvieno pasivaikščiojimo kiemeliai būtų apžiūrėti ir apie 

pastebėtus trūkumus pranešta APS viršininkui, jį pavaduojančiam pareigūnui, APS vyriausiajam 
specialistui ar jo pavaduotojui;. 

• Atliekant pareigūno, išvedančio suimtuosius (nuteistuosius) užimtumui ir socialinių 

poreikių tenkinimui, pareigas: 

• užtikrinti, kad suimtieji (nuteistieji) išvesti užimtumui ir socialinių poreikių tenkinimui, 

nebendrautų su suimtaisiais (nuteistaisiais) esančiais kitose kamerose ir Ūkio būrio nuteistaisiais;  

• išvedant suimtuosius (nuteistuosius) iš kameros juos suskaičiuoti, užtikrinant, kad į 

kamerą grįžtų tas pats skaičius suimtųjų (nuteistųjų). Jei užimtumo metu suimtasis (nuteistasis) 



išvedamas pas kitus pareigūnus ar darbuotojus, apie jo išvedimą parvedus suimtuosius 

(nuteistuosius) į kamerą informuoti posto prižiūrėtoją; 

•  išvedamiems ir parvedamiems suimtiesiems (nuteistiesiems) atlikti dalinę kratą, 

užtikrinant, kad suimtieji (nuteistieji) su savimi neturėtų draudžiamų jiems turėti daiktų; 

• apžiūrėti užimtumo ir socialinių poreikių tenkinimo patalpas prieš įleidžiant į jas 

suimtuosius (nuteistuosius) ir po suimtųjų (nuteistųjų) išleidimo, patikrinti inventoriaus kiekį bei 

būklę, pastebėjus trūkumus imtis priemonių kaltų asmenų nustatymui ir trūkstamo inventoriaus 

paieškai, apie pastebėtus trūkumus pranešti APS viršininkui, jį pavaduojančiam pareigūnui, APS 

vyriausiajam specialistui ar jo pavaduotojui; 

• jei užimtumo ir socialinių poreikių tenkinimo metu suimtieji (nuteistieji) nesilaiko 

įstatymų jiems nustatytų pareigų ir draudimų, suimtuosius (nuteistuosius) grąžinti į kamerą, siekiant  

užkardyti jų daromus pažeidimus. 

Atliekant vairuotojo pareigas: 

• užtikrinti priskirtos transporto priemonės priežiūrą bei savalaikį techninį aptarnavimą; 

• užtikrinti, kad specialieji automobiliai būtų naudojami tik pagal paskirtį ir tik tarnybinių 

užduočių atlikimui; 

• automobilio remonto bei techninio aptarnavimo metu nuolat stebėti dirbančius 

nuteistuosius, užtikrinant saugų automobilio remontą ir techninį aptarnavimą; 

• užtikrinti specialiųjų automobilių, skirtų suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimui, nuolatinę 

parengtį, sudarant galimybę neplaninio konvojaus vykdymui; 

• užtikrinti tvarkingą ir teisingą kelionės lapų pildymą; 

• užtikrinti, kad APS vyriausiasis specialistas nuolat būtų informuotas apie išvykimą iš 

įstaigos ir transporto priemonės buvimo vietą. 


