
 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI  

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą telekomunikacijų signalizavimo sistemų 

aptarnavimo srityje; 

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu 

laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro 

kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; 

• mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

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

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

 

 

PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• užtikrina tinkamą Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau - Šiaulių TI) ryšių, vaizdo 

stebėjimo sistemų, aliarmo, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijų techninę priežiūrą ir savalaikį 

remontą; 

• atlieka kolektyvinės televizijos sistemos einamąjį remontą, siekiant sudaryti sąlygas 

suimtiesiems (nuteistiesiems) naudotis jiems perduotais televizoriais; 

• atlieka darbus, susijusius su naujų ryšio, vaizdo stebėjimo priemonių, apsaugos, 

priešgaisrinės ir pavojaus signalizacijų įdiegimu ir modernizavimu; 

• užtikrina tinkamą suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos ir priežiūros tikslais tarnyboje 

naudojamų priemonių (radijo ryšio stotelės, ryšio priemonės, žibintuvėliai, rankiniai metalo 

ieškikliai, radijo detektoriai, endoskopai, vaizdo kameros, vaizdo registratoriai, akumuliatoriniai 

suktuvai ir pan.) techninę priežiūrą ir formuoja jų poreikį;  

• tvarko tarnybinę dokumentaciją, užtikrinant Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklėse numatytus reikalavimus; 

• atliekant technikos įdiegimo ir remonto darbus, asmeniškai kontroliuoja darbus 

vykdančius darbuotojus, užtikrinant darbų kokybę; 

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

nešališką, kompetentingą ir visapusišką aplinkybių tyrimą; 

• teikia metodinę ir praktinę pagalbą įstaigos darbuotojams, atliekantiems televizorių, 

radijo imtuvų, kompiuterinių žaidimų, kompiuterių ir kitos buitinės technikos patikrinimą; 

• dalyvauja ryšio, vaizdo stebėjimo, kompiuterinės technikos ir apsaugos priemonių 

pristatymuose, užtikrinant savalaikį naujovių įdiegimą Šiaulių TI; 

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

vaizdo konferencijų organizavimą; 

• užtikrina trumpalaikių pasimatymų patalpose įrengtos pasikalbėjimo sistemos 

nuolatinį funkcionavimą; 

• atlieka suimtųjų asmeninių kompiuterių ir duomenų laikmenų patikrinimą po 

suimtųjų susitikimo su gynėju, užtikrinant, kad juose nebūtų daiktų ir reikmenų, kurie nenumatyti 

suimtiesiems (nuteistiesiems) leidžiamų turėti daiktų ir reikmenų sąraše bei smurtą ar žiaurumą 

propaguojančios ar pornografinio turinio informacijos; 

• vykdo įstaigos kompiuterinės technikos ir tinklų priežiūrą ir smulkų remontą, 

užtikrindamas tinkamą jų veikimą; 
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• dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymu, darbe; 

• siekiant skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimo, vykdo įstaigos direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Apsaugos ir priežiūros skyrių, bei Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei nurodymus, susijusius su priskirtos 

veiklos uždaviniais ir funkcijomis; 

• Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkui pavedus, darbuotojas atlieka specialisto, 

atsakingo už apsaugos ir ryšio priemones (jo ligos, atostogų, komandiruotės metu), pareigybės 

aprašyme nustatytas funkcijas,  kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas. 

  
 


