
KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS  

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės grandis – vyriausiasis pataisos pareigūnas. 

3. Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 11–15. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

4. Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – Kauno TI arba įstaiga) direktoriaus pavaduotojo 

pareigybė reikalinga: užtikrinti įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytą suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, 

priežiūrą, izoliavimą, organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos tvarkymą, jų priėmimą į įstaigą, 

nukreipimą į kitas įstaigas ir paleidimą iš įstaigos, organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų socialinę 

reabilitaciją, socialinį darbą su suimtaisiais; psichologinę pagalbą įstaigoje esantiems suimtiesiems ir 

nuteistiesiems, organizuojant ir vykdant įvairias prevencines, profilaktines programas, atliekant suimtųjų 

ir nuteistųjų elgesio korekciją. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS SRITYS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – suimtųjų ir 

nuteistųjų apsaugos, priežiūros, izoliavimo, suimtųjų ir nuteistųjų socialinės reabilitacijos,  psichologinės 

pagalbos įstaigoje esantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems teikimo užtikrinimo – funkcijas.  

 

IV SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

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

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį arba 

jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai 

faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet 

kokios formos padaliniui; 

6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo bausmių vykdymo srityje patirtį; 

6.4. gerai išmanyti teisės aktų rengimo rekomendacijas, su dokumentų valdymu susijusius teisės 

aktus; 

6.5. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, pedagogikos, psichologijos pagrindus; 

6.6. žinoti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį 

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

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės 

aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje; 

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; 

6.8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; 

6.9. mokėti bent vieną užsienio kalbą A2 lygiu; 

6.10. atitikti reikalavimus, nustatytus Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos statute; 

6.11. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti 

su įslaptinta informacija; 

6.12. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, 

pretenduojantiems į vidaus ar 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, pagal šio sąvado III skiltį. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. administruoja Apsaugos ir priežiūros, Socialinės reabilitacijos, Įskaitos skyrių ir 

Psichologinės tarnybos veiklą (supažindina pasirašytinai pavaldžių administracijos padalinių vadovus su 

jų pareigybių aprašymais, padalinių nuostatais, skiria užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja 

jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir 

tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo, siūlo priemokas pavaldiems darbuotojams, teikia siūlymus skatinimui, 

kontroliuoja savalaikį dokumentacijos pateikimą ir kita), užtikrindamas pavaldžių padalinių nuostatuose 

iškeltų uždavinių, Kauno TI nuostatų, darbo reglamento, vidaus tvarkos taisyklių įgyvendinimą;  

7.2. vertina pavaldžių administracijos padalinių vadovų veiklą, nustato metinius veiklos rodiklius 

ir kontroliuoja jų įvykdymą, vertina darbuotojų kompetencijas ir teikia siūlymus jų didinimui, 

užtikrindamas Kauno TI nuostatų, pavaldžių administracijos padalinių nuostatų, kitų teisės aktų 

įgyvendinimą; 

7.3. tvirtina, priskirtų pagal veiklos sritis, administracijos padalinių ketvirtinius veiklos planus, jų 

vykdymo pažymas bei kontroliuoja šių planų vykdymą, teikia siūlymus į įstaigos metinį veiklos planą, 

užtikrindamas Kauno TI nuostatų, darbo reglamento įgyvendinimą;   

7.4. dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe, 

užtikrindamas įstaigos veiklos atitinkamos srities įgyvendinimą; 

7.5. užtikrina įstaigos apsaugą, joje laikomų asmenų priežiūrą, suimtiesiems ir nuteistiesiems 

draudžiamų turėti daiktų patekimo į įstaigą užkardymą bei tokių daiktų paėmimą iš suimtųjų ir nuteistųjų 

planinių ir neplaninių kratų metu; 

7.6. užtikrina ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, išdavimą, priėmimą ir 

apskaitą pagal nustatytus teisės aktų reikalavimus; 

7.7. vykdo kriminogeninės būklės įstaigoje nuolatinį vertinimą ir užtikrina teisės aktais nustatytą 

savalaikį informacijos pateikimą apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigos vadovui bei kitiems 

asmenims ir įstaigoms;    

7.8. vykdo suimtiesiems ir nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimo į įstaigą sąlygų ir 

priežasčių kiekybinę ir kokybinę informacijos analizę, teikia ją įstaigos direktoriui, pagal savo 

kompetenciją šios informacijos pagrindu priima sprendimus ir teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui;  

7.9. priima suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais ir organizuoja tokių priėmimų 

metu išsakytų problemų sprendimą, užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą; 

7.10. užtikrina įstaigos apsaugos ir priežiūros postų plano parengimą, koregavimą, sudaro ir teikia 

siūlymus įstaigos darbuotojų veiksmų, susidarius ypatingoms aplinkybėms, plano koregavimui;  

7.11. kontroliuoja apsaugos, signalizacijos ir ryšio inžinerinių technikos priemonių naudojimą bei 

techninę būklę, organizuoja naujų šio tipo inžinerinių ir techninių priemonių diegimą įstaigoje, 

užtikrindamas suimtųjų ir nuteistųjų pabėgimo bei jiems turėti draudžiamų daiktų patekimo į įstaigą 

užkardymą; 

7.12. instruktuoja Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiuosius specialistus (budinčiuosius 

padėjėjus) ir specialistus (budinčiųjų padėjėjų pavaduotojus) bei užtikrina budinčiosios ir dieninės 

apsaugos ir priežiūros pamainų tarnybos kokybę, analizuoja darbo rezultatus bei teikia įstaigos direktoriui 

pasiūlymus dėl šių pamainų darbo tobulinimo; 

7.13. organizuoja direktoriaus įsakymo dėl apsaugos ir priežiūros vykdymo projekto parengimą, 

direktoriaus budinčiųjų padėjėjų ir jų pavaduotojų instruktavimą bei įstaigos darbuotojų veiksmų esant 

ypatingoms aplinkybėms plano parengimą bei užtikrina efektyvų jų vykdymą; 

7.14. organizuoja Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniųjų specialistų teorinį mokymą, 

pareigūnų specialios taktikos treniruotes ir pratybas, siekdamas savalaikio ir kokybiško įstaigos tvarkos 

pažeidimų užkardymo ir likvidavimo;  

7.15. užtikrina teisėtą suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos tvarkymą, jų priėmimą į įstaigą, nukreipimą 

į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos, ypatingais atvejais pristatymą (konvojavimą) į laisvės atėmimo 



 

 

vietos ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų 

vykdymą; 

7.16. užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą suimtųjų ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, 

maitinimą ir materialinį aprūpinimą, komunalines ir buitines sąlygas, siekdamas užtikrinti, kad suimtieji 

(nuteistieji) laikomi Kauno TI galėtų naudotis visomis Lietuvos Respublikos įstatymų numatytomis 

teisėmis, laisvėmis ir vykdyti savo pareigas taikant tik įstatymų bei teismų sprendimų ir nuosprendžių 

nustatytus ribojimus; 

7.17. užtikrina asmenų laikomų įstaigoje bendrąjį ir profesinį mokymą, užimtumą darbu ir kitomis 

naudingos veiklos formomis; 

7.18. bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos, bei 

kitomis institucijomis ir organizacijomis, užtikrindamas įvairesnį socialinės reabilitacijos ir socialinio 

darbo formų įgyvendinimą; 

7.19. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų laikymosi nustatytos dienotvarkės, elgesio taisyklių, 

režimo, švaros, higienos reikalavimų ir tvarkos palaikymo bendro naudojimosi ir gyvenamosiose 

patalpose bei jose esančio inventoriaus tvarkingumo užtikrinimą, įgyvendindamas nustatytų vidaus tvarkų 

laikymąsi; 

7.20. priima suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais ir organizuoja tokių priėmimų 

metu išsakytų problemų sprendimą, užtikrindamas teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą; 

7.21. užtikrina psichologinės pagalbos teikimą įstaigoje esantiems suimtiesiems ir nuteistiesiems, 

organizuoja ir kontroliuoja įvairių programų įgyvendinimą, atliekant suimtųjų ir nuteistųjų elgesio 

korekciją; 

7.22. užtikrina Psichologinės tarnybos pagalbą, sprendžiant įstaigos personalui kylančias 

problemas darbe su suimtaisiais ir nuteistaisiais; 

7.23. pagal kompetenciją nagrinėja suimtųjų ir nuteistųjų, asmenų, besikreipiančių į įstaigą 

prašymus, pasiūlymus ir skundus, kitų valstybės institucijų paklausimus, rengia atsakymų į juos projektus, 

užtikrindamas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų įstatymo nuostatų, Viešojo administravimo įstatymo bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 

aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose 

taisyklių įgyvendinimą; 

7.24. organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų laikymosi nustatytos dienotvarkės, elgesio taisyklių, 

režimo, švaros, higienos reikalavimų ir tvarkos palaikymo bendro naudojimosi ir gyvenamosiose 

patalpose bei jose esančio inventoriaus tvarkingumo užtikrinimą, įgyvendindamas nustatytų vidaus tvarkų 

laikymąsi; 

7.25. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos 

prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų 

Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą pavaldžių 

padalinių veikloje; 

7.26. siekdamas įstaigos strateginių tikslų, vykdo kitus, su užimamomis pareigomis susijusius, 

įstaigos direktoriaus nurodymus; 

7.27. atlieka įstaigos direktoriaus funkcijas, jo atostogų, ligos ar komandiruotės ir kt. metu. 

 

VI SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui. 

__________________________ 


