
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 mažesnį kaip 1 metų darbo stažą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose; 

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

• mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

• 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. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

• Nagrinėti suimtųjų (nuteistųjų) prašymus, skundus ir pasiūlymus, užtikrinant išsamų, 

nešališką, kompetentingą ir visapusišką aplinkybių tyrimą. 

• Teikti metodinę ir praktinę pagalbą pareigūnams, atliekantiems televizorių, radijo 

imtuvų, kompiuterinių žaidimų, kompiuterių ir kitos buitinės technikos patikrinimą, siekiant aptikti 

juose slepiamus draudžiamus turėti suimtiesiems (nuteistiesiems) daiktus. 

• Vykdyti vaizdo konferencijų su teismais ir kitomis įstaigomis priežiūrą, užtikrinant 

tinkamą ir tikslingą vaizdo konferencijų įrangos naudojimą, jos priežiūrą ir vaizdo konferencijų 

organizavimą. 

• Užtikrinti tinkamą vaizdo stebėjimo kamerų, radijo ryšio ir tarnybinių vaizdo 

registratorių naudojimo kontrolę, techninę priežiūrą bei formuoti jų poreikį. 

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

apžiūras, siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą suimtiesiems (nuteistiesiems). 

• Dalyvauti įstaigos darbą dezorganizuojančių veiksmų malšinime bei padarinių 

likvidavime, siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos funkcionavimą. 

• Laisvu nuo tarnybos metu, gavus pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius 

neramumus, suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimus ar kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvykti į įstaigą. 

• Atlikti suimtųjų asmeninių kompiuterių ir laikmenose esančių duomenų patikrinimą po 

suimtųjų susitikimo su gynėju, užtikrinant, kad juose nebūtų laisvės atėmimo vietose laikomiems 

asmenims draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų bei smurtą ar žiaurumą propaguojančios ar 

pornografinio turinio informacijos. 

• Kratų metu atlikti suimtųjų (nuteistųjų) turimos buitinės technikos patikrinimus, siekiant 

aptikti joje slepiamus draudžiamus turėti suimtiesiems (nuteistiesiems) daiktus. 

• Atlikti pakartotines suimtųjų (nuteistųjų), atvykusių į Šiaulių TI, asmens kratas ir jų 

daiktų patikrinimus. 

• Gali būti pavesta atlikti APS vyriausiojo specialisto (ligos, atostogų ar komandiruotės 

metu) pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų 

vykdymas. 

• Dalyvauti suimtųjų (nuteistųjų) patikrinimuose (skaičiuotėse) budinčiosioms pamainoms 

priimant – perduodant budėjimą, užtikrinant tinkamą gyvenamojoje kameroje esančio inventoriaus 

patikrinimą ir patikrinime dalyvaujančių pareigūnų saugumą. 

• Siekiant, kad pas suimtuosius (nuteistuosius) nepatektų draudžiami daiktai: 



o Šiaulių TI priėmimo – paskirstymo skyriuje, kratų atlikimo metu tikrinti 

atvykstančių (išvykstančių) suimtųjų (nuteistųjų) turimus elektros prietaisus;  

o atlikti asmenų, įeinančių (išeinančių) į įstaigą, apžiūrą ir daiktų patikrinimą. 

• Pagal pareigybės kompetenciją vykdo ir kitus su įstaigos ar APS funkcijomis susijusius 

nenuolatinio pobūdžio Šiaulių TI direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio APS, bei APS 

viršininko  pavedimus bei nurodymus. 


