
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS 

TARNAUTOJUI 

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba 

jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį); 

• turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo 

laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės 

padaliniui 

• turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje 

arba kituose teisėsaugos institucijose; 

• atitikti tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) reglamentuojančių teisės aktų pareigūnams keliamus 

reikalavimus; 

• išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 

kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos 

įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei Lietuvos Respublikos 

tarptautines sutartis suėmimo, bausmių vykdymo ir asmens teisių apsaugos srityje, taip pat išmanyti 

suėmimo, bausmių vykdymo, probacijos bei strateginio planavimo veiklą teoriniu ir praktiniu 

aspektais; 

• gebėti koordinuoti struktūrinių padalinių darbą; 

• gebėti ir mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti analitinę 

medžiagą; 

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu; 

• atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

• vadovauja įstaigai, užtikrina jai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą; 

• užtikrina veiksmingą ir rezultatyvų suėmimo, arešto ir terminuoto laisvės atėmimo 

bausmės vykdymą; 

• užtikrina, kad įstaigos veikla būtų pagrįsta teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, 

įstatymų viršenybės, asmenų lygybės įstatymui, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo 

ir visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese, teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo 

principais; 

• organizuoja ir kontroliuoja įstaigoje vykdomą kriminalinę žvalgybą ir atliekamus 

ikiteisminius tyrimus, taip pat kitais būdais ir priemonėmis vykdo nusikalstamų ir kitų teisės 

pažeidimų prevenciją; 

• teikia Kalėjimų departamento direktoriui siūlymus dėl bausmių vykdymo sistemos 

efektyvumo didinimo, taip pat dėl teisinio reguliavimo, susijusio su bausmių vykdymu, tobulinimo; 

• užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą, 

izoliavimą, maitinimą ir materialinį aprūpinimą, komunalines ir buitines sąlygas bei sveikatos 

priežiūrą vadovaujamoje įstaigoje; 

• organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų bendrąjį ir profesinį mokymą, suimtųjų ir nuteistųjų 
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užimtumą darbu bei kitomis prasmingomis veiklomis, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės 

įstaigomis, įmonėmis, asociacijomis  ir kitais socialiniais partneriais dėl suimtųjų ir nuteistųjų 

užimtumo; 

• užtikrina veiksmingą nuteistųjų resocializacijos procesą ir socialinės ir psichologinės 

pagalbos teikimą suimtiesiems; 

• užtikrina kriminogeninės būklės įstaigoje analizę, teisės aktų nustatyta tvarka 

informuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją ir Kalėjimų departamentą apie 

kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje ir pagal savo kompetenciją operatyviai priima 

sprendimus kriminogeninei būklei stabilizuoti; 

• leidžia įsakymus, duoda nurodymus ir įpareigojimus struktūriniams padaliniams ar 

atskiriems jų darbuotojams ir užtikrina jų vykdymo kontrolę, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus 

administravimo dokumentus;  

• teikia Kalėjimų departamento direktoriui tvirtinti įstaigos administracijos struktūrą, 

suderinęs su Kalėjimo departamento direktoriumi, tvirtina įstaigos pareigybių sąrašus neviršydamas 

įstaigai skirto metinio darbo apmokėjimo fondo ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

nustatyto įstaigai didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus, taip pat 

administracijos padalinių nuostatus ir pareigybių aprašymus; 

• priima į pareigas ir iš jų atleidžia pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, 

dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos skiria nuobaudas ir pašalpas; 

• organizuoja įstaigos suimtųjų ir nuteistųjų bei į įstaigos administraciją besikreipiančių 

asmenų priėmimą asmeniniais klausimais, analizuoja tokių priėmimų metu keliamus klausimus ir 

kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą; 

• teisės aktų nustatyta tvarka skiria paskatinimus ir nuobaudas įstaigoje laikomiems 

nuteistiesiems ir suimtiesiems; 

• teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms, 

priima Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo, tarptautinių organizacijų bei užsienio šalių 

delegacijas; 

• užtikrina įstaigoje administruojamos informacijos, sudarančios valstybės ar tarnybos 

paslaptį, apsaugą Valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

• nustato savo pavaduotojams veiklos sritis ir kompetencijas bei atsakomybės ribas; 

• užtikrina ir organizuoja įstaigos pasirengimą galimų ekstremalių situacijų atvejais, 

veiklos planų sudarymą; 

• užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo į įstaigą, laikymo joje, perkėlimo į kitas 

įstaigas bei jų paleidimo iš vadovaujamos įstaigos teisėtumą; 

• pasirašo visus su vadovaujamos įstaigos veikla susijusius finansinius dokumentus, 

sudaro visų rūšių sutartis; 

• organizuoja įstaigos veiklos planavimą ir analizę, kasmet teikia Kalėjimų departamentui 

įstaigos metinę veiklos ataskaitą; 

• pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios 

įstaigos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

• užtikrina teisės aktų reikalavimų vykdymą įstaigoje civilinės, priešgaisrinės, darbuotojų 

saugos ir sveikatos srityje; 

• užtikrina įstaigos pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos tinkamą priežiūrą ir 

eksploatavimą, racionalų ir taupų lėšų bei energetinių išteklių naudojimą; 

• atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas; 

• pagal kompetenciją atstovauja įstaigai visose Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių 

institucijose ir organizacijose, pasirašo bendradarbiavimo susitarimus; 

• vykdo kitus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ministro, Kalėjimų 

departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.  

 


