
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS 

 

 

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

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

• turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 

1995 metų; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių 

vykdymą bei dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą.  

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

• tvarko nuteistųjų, atliekančių bausmę ūkio aptarnavimo būryje, asmens bylas, užtikrina jose 

esančių dokumentų pagrįstumą, jas saugo siekiant užtikrinti asmens bylų apskaitą; 

• vykdo teismų nutartis, nuosprendžius bei kitus teismų sprendimus, siekiant įgyvendinti 

Įskaitos skyriaus funkcijas ir uždavinius; 

• vykdo nuteistųjų, atliekančių bausmę ūkio aptarnavimo būryje, bausmės pabaigos bei 

lygtinio paleidimo terminų kontrolę, įdeda į asmens bylas bausmių sutikrinimo lapą ir sudaro nuteistųjų 

bausmės pabaigos bei lygtinio paleidimo sąrašus; 

• įformina dokumentus dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistiesiems, 

pateikia Lygtinio paleidimo komisijai, teismui nuteistųjų asmens bylas, nuteistiesiems ir prokuratūrai – 

nutarimų kopijas; 

• įformina dokumentus ir išduoda pažymėjimus ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems, 

paleidžiant į laisvę pasibaigus bausmei ar lygtinai paleidžiant bei dalyvauja jų paleidime, siekiant 

užtikrinti savalaikį nuteistųjų paleidimą iš įstaigos; 

• įformina dokumentus ir išduoda pažymėjimus ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems, 

gavusiems leidimus trumpalaikėms išvykoms už pataisos įstaigos ribų bei, kuriems leista atostogų metu 

parvykti į namus; 

• pagal nuteistųjų prašymus įformina ir išsiunčia dokumentinę medžiagą Lietuvos Respublikos 

(toliau – LR) Prezidentui „Dėl Malonės suteikimo“ bei vykdo LR Prezidento dekretus „Dėl Malonės 

suteikimo“; 

• pagal kompetenciją vykdo kompiuterinės duomenų bazės formavimą Įskaitos skyriaus 

posistemėje, užtikrinant tinkamą jos funkcionavimą; 

• rengia pranešimus apie suimtuosius (nuteistuosius) teismams, prokuratūroms, Informatikos 

ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - IRD prie LR VRM), 

Migracijos tarnyboms, sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams; 

• siunčia į IRD prie LR VRM nuteistųjų “Testo asmens atpažinimo korteles IPK-A“; 

• rengia dokumentinę medžiagą, susijusią su suimtųjų (nuteistųjų) konvojavimu į teismus, 

ikiteisminio tyrimo įstaigas, policijos komisariato areštines, užtikrinant reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus; 

• pildo ir tvarko „Nuteistųjų ir suimtųjų lydėjimo sąrašus su priedais“, formuoja šių 

dokumentų bylas; 

• tvarko lygtinai paleistų nuteistųjų asmens bylas, siunčia jas į probacijos tarnybas; 

• pagal savo kompetenciją rengia atsakymų projektus į Teisingumo ministerijos, Kalėjimų 

departamento, teismų, prokuratūrų ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų ir visuomeninių 

organizacijų raštus bei į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundų 
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nagrinėjimą, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą 

ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei 

informacijos suteikimą; 

• persiunčia dokumentinę medžiagą, susijusią su suimtųjų (nuteistųjų) išvykimu iš įstaigos į 

kitas laisvės atėmimo vietas ar teritorines policijos areštines; 

• Įskaitos skyriaus vedėjo žodiniu nurodymu, supažindina pasirašant ar įteikia suimtiesiems ir 

nuteistiesiems dokumentinę medžiagą, gautą  iš teismų, prokuratūrų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų, 

teisėsaugos ir valstybinių institucijų; 

• nesant kito Įskaitos skyriaus inspektoriaus (liga, komandiruotė, atostogos ir kt. atvejai) 

Įskaitos skyriaus vedėjo pavedimu atlieka jo funkcijas; 

• siekiant skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą, vykdo įstaigos direktoriaus pavaduotojo, 

kuruojančio Įskaitos skyrių bei Įskaitos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus bei 

nurodymus, susijusius su priskirtos veiklos uždaviniais ir funkcijomis; 

• rengia dokumentus nuteistųjų (suimtųjų) konvojavimui į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, 

užtikrinant Sveikatos priežiūros tarnybos medicinos dokumentų išrašus/siuntimus; 

• pateikia suimtųjų, nuteistųjų, dalyvaujančių teismo procese konferencijos būdu, asmens 

tapatybę patvirtinančių dokumentų nuorašus teismui ir asmens bylos pažymų kopijas Apsaugos ir 

priežiūros skyriui, siekiant užtikrinti technines sąlygas teismo posėdžiui vykdyti;  

• pateikia parengtus suimtųjų ir nuteistųjų konvojuojamųjų sąrašus atitinkamiems įstaigos 

administracijos padaliniams, taip pat informuoja administracijos padalinius apie naują suimtojo, 

nuteistojo įtraukimą ar/ir išbraukimą iš konvojuojamųjų sąrašo; 

• teikia Įskaitos skyriaus vedėjui ar jį pavaduojančiam darbuotojui duomenis apie įstaigoje 

laikomų suimtųjų, nuteistųjų ir recidyvistų skaičių. 

 


