
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 (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 

informuoti apie tai tiesioginį vadovą. 

• Užtikrinti, kad poste ir darbo objekte 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 tarnybinę 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, APS vyriausiojo specialisto ir jo pavaduotojo įsakymus ir nurodymus. 

Atliekant pareigūno, išvedančio suimtuosius (nuteistuosius) pas prokurorus, 

ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir  advokatus, pareigas taip pat: 

• suimtuosius (nuteistuosius) pas prokurorus, ikiteisminio tyrimo pareigūnus, advokatus iš 

kameros išvesti tik tada, kai gaunamas prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno rašytinis 



reikalavimas, užtikrinant, kad suimtojo (nuteistojo) išvedimas pas minėtus pareigūnus ir advokatus 

būtų teisėtas; 

• užtikrinti, kad vedant suimtuosius (nuteistuosius) pas prokurorus, ikiteisminio tyrimo 

pareigūnus, būtų laikomasi atskiro laikymo reikalavimų. 

Atliekant pareigūno, aprūpinančio suimtuosius (nuteistuosius) prekėmis kamerose, 

pareigas taip pat: 

• užtikrinti, kad suimtieji ir nuteistieji teisės aktų nustatyta tvarka galėtų pirktis maisto 

produktų ir būtiniausių reikmenų, užtikrinant paskirtos nuobaudos - teisės pirkti maisto produktų 

atėmimas iki vieno mėnesio, vykdymą; 

• užtikrinti, kad suimtiesiems (nuteistiesiems) su prekėmis nepatektų draudžiami jiems 

turėti daiktai; 

• užtikrinti, kad Ūkio būrio nuteistieji, nešantys prekes iš parduotuvės į gyvenamąsias 

kameras, nebendrautų su kamerose laikomais suimtaisiais ir nuteistaisiais. 

Atliekant pašto ar perduodamų siuntinių, smulkiųjų paketų priėmimo ir įteikimo bei 

pasimatymų suteikimo pareigūno pareigas taip pat: 

• prieš pasimatymą patikrinti pasimatymams skirtas patalpas, užtikrinti jų deramą 

sanitarinę būklę; 

• iš atvykusio į pasimatymą asmens priimti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus 

ir patikrinti ar nėra draudimo suteikti pasimatymą; 

• užtikrinti, kad suimtiesiems (nuteistiesiems) ir asmenims, atvykusiems į pasimatymą, 

būtų išaiškintos nustatytos elgesio taisyklės ir įspėti, kad jas pažeidus pasimatymas gali būti 

nutrauktas; 

• siuntinį ar smulkųjį paketą kartu prašymu perduoti siuntinį ar smulkųjį paketą priimti iš 

jį atnešusio asmens tik įsitikinus, kad suimtasis (nuteistasis) turi teisę jį gauti, užtikrinant Suėmimo 

vykdymo įstatyme nustatytų terminų laikymąsi; 

• apie suimtiesiems (nuteistiesiems) atneštus vaistus, vitaminus ir medicininės paskirties 

daiktus informuoti Sveikatos priežiūros tarnybos vyriausiąjį administratorių ar jį pavaduojantį 

asmenį, užtikrinant šių daiktų perdavimą minėtiems specialistams; 

Atliekant pareigūno, išvedančio suimtuosius (nuteistuosius) į pasivaikščiojimą, pareigas 

taip pat: 

• 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 (nuteistųjų) esančių pasivaikščiojimų kiemeliuose nuolatinę elgesio kontrolę; 

• tinkamai pildyti Suimtųjų (nuteistųjų) išvedimo į pasivaikščiojimų kiemelius apskaitos 

žurnalą; 

• užtikrinti, kad prieš ir po kiekvieno pasivaikščiojimo kiemeliai būtų apžiūrėti ir apie 

pastebėtus trūkumus pranešta APS viršininkui, jį pavaduojančiam pareigūnui, APS vyriausiajam 

specialistui arba jo pavaduotojui. 

Atliekant kinologo pareigas taip pat: 

• tikrinti tarnybinių šunų postų būklę, užtikrinant postuose švarą ir tvarką; 

• žinoti jam duotų užduočių vykdymo ypatumus, saugomo objekto vietas, per kurias yra 

didžiausia tikimybė pabėgti suimtiesiems (nuteistiesiems), užkardant galimus jų pabėgimus; 

• žinoti suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimo pėdsakų slėpimo būdus, taktinius veiksmus 

panaudojant tarnybinius šunis prieš pabėgusiuosius užtikrinant efektyvų tarnybinių šunų 

panaudojimą; 

• su tarnybiniu šunimi tikrinti apsaugos kontrolinę pėdsakų juostą, siekiant nustatyti 

galimai ruošiamas suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimo vietas; 



• užtikrinti, kad su tarnybiniu šunimi nebendrautų pašaliniai asmenys, ypač suimtieji 

(nuteistieji). 

Atliekant pareigūno, atliekančio nuteistųjų, paliktų ūkio darbams, priežiūrą, pareigas 

taip pat: 

• kontroliuoti, kad nuteistieji būtų savo darbo vietose, užtikrinant nuteistųjų efektyvų 

darbo laiką; 

• užtikrinti, kad  nuteistieji, dirbantys ūkio darbus, nebendrautų su suimtaisiais ir kitų 

kategorijų nuteistaisiais; 

• pasibaigus nuteistųjų darbo laikui, juos patikrinti pagal pavardes, siekiant įsitikinti, kad 

visi nuteistieji po darbo grįžta į gyvenamąsias patalpas. 

Atliekant fotodaktiloskopotojo pareigas taip pat: 

• užtikrinti, kad griežtai būtų laikomasi suimtųjų (nuteistųjų) atskiro laikymo reikalavimų; 

• tinkamai eksploatuoti fotografavimo ir daktiloskopavimo techniką, siekiant ją apsaugoti 

nuo gedimų; 

• užtikrinti taisyklingą nufotografuotų ir daktiloskopuotų suimtųjų (nuteistųjų) apskaitos 

dokumentų įforminimą. 

Atliekant pareigūno, išvedančio suimtuosius (nuteistuosius) į dušą ir kirpyklą bei 

skalbinių surinkimo (išdavimo), pareigas taip pat: 

• užtikrinti suimtųjų (nuteistųjų) teisę įstatymų nustatyta tvarka nusiprausti duše ir 

pasinaudoti kirpėjo paslaugomis; 

• prieš ir po suimtųjų švarinimosi apžiūrėti dušo ir pagalbines patalpas, užtikrinant kad 

patalpose nebūtų paliktų draudžiamų suimtiesiems (nuteistiesiems) turėti daiktų Apžiūros metu 

rastus draudžiamus daiktus, taip pat raštelius, surašius protokolą perduoti APS vyriausiajam 

specialistui; 

• užtikrinti, kad į kirpyklą atvesti suimtieji (nuteistieji) nebendrautų su Ūkio būrio 

nuteistaisiais atliekančiais plaukų kirpimo darbus, išskyrus klausimus susijusiais su plaukų kirpimu; 

• užtikrinti, kad suimtieji kartą per savaitę galėtų išsiskalbti apatinius darbužius ir 

patalynę; 

• surenkant ir išduodant drabužius ir patalynę juos patikrinti, užtikrinant, kad juose nebūtų 

suimtiesiems (nuteistiesiems) draudžiamų turėti daiktų; 

 Atliekant pareigūno, išvedančio suimtuosius (nuteistuosius) į Sveikatos priežiūros 

tarnybą (toliau – SPT), pareigas taip pat: 

• SPT darbuotojų nurodymu atvesti suimtuosius (nuteistuosius) į SPT ir atgal, užtikrinant, 

kad SPT nurodyti suimtieji (nuteistieji) apsilankytų pas SPT darbuotojus, išskyrus atvejus, kai 

suimtieji (nuteistieji) patys atsisako eiti pas SPT darbuotojus; 

• SPT darbuotojui paprašius, nepalikti suimtųjų (nuteistųjų) vienų su SPT darbuotojais, 

nuolat stebėti suimtuosius (nuteistuosius) medicininės apžiūros metu, užtikrinant SPT darbuotojų 

saugumą; 

• užtikrinti suimtųjų (nuteistųjų), vedamų į SPT, atskiro laikymo ir izoliavimo 

reikalavimus. 

Atliekant pareigūno, vykdančio kamerų kratas ir technines apžiūras bei suimtųjų 

(nuteistųjų) asmens kratas, pareigas taip pat: 

• kamerų techninių apžiūrų, kontrolinių techninių apžiūrų, planinių ir neplaninių kamerų 

kratų ir asmens kratų rezultatus įrašyti į kamerų kratų ir techninių apžiūrų apskaitos žurnalą ir 

surašyti protokolą, užtikrinant taisyklingą raštvedybos taisyklių laikymąsi; 

• nesant galimybių kratos vietoje kokybiškai patikrinti daiktų ir prietaisų, juos pristatyti į 

Apsaugos ir priežiūros skyrių, užtikrinant nuodugnų šių daiktų ir prietaisų patikrinimą.  

Atliekant pareigūno, išvedančio suimtuosius užimtumui ir socialinių poreikių 

tenkinimui pareigas taip pat:  

• 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 arba 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 pareigūno, išvedančio suimtuosius (nuteistuosius) skambinti telefonu 

pareigas, taip pat: 

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

(nuteistieji), kurių prašymai skambinti buvo gauti; 

•  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 vairuotojo pareigas taip pat: 

• 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. 

 


