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IMUNITETO SKYRIAUS 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Imuniteto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės 

tarnautojas. 
2. Pareigybės grupė – 9. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti veiklą, susijusią su 

personalo patikimumu bei asmenų tikrinimu dėl nepriekaištingos reputacijos, administruoti Kalėjimų 

departamento pasitikėjimo linija gaunamus pranešimus, padėti atlikti teisės pažeidimų prevenciją ir 

tyrimą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje, atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą, rengti išvadas ir kovos su korupcija priemonių programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planus, korupcijos prevencijos tikslais dalyvauti darbuotojų instruktažuose. 

 

III SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities 

psichologijos arba socialinės pedagogikos krypties išsilavinimą; 

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių 

įstaigų, arba kitų teisėsaugos institucijų padaliniuose; 

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos baudžiamojo, Baudžiamojo 

proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos 

įstatymo taikymu, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą bei 

dokumentų valdymą, kriminalinę žvalgybą vykdančių padalinių veiklą, valstybės ir tarnybos 

paslapčių apsaugą, korupcijos prevenciją ir sugebėti juos taikyti praktiškai; 

4.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ ar „Libre 

Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis; 

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitines 

medžiagas, gebėti prognozuoti kriminogeninius procesus; 

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

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

4.7. 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 
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ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, 

pagal šio sąvado III skiltį; 

4.8. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį. 

 

IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

5.1. siekdamas užtikrinti Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų vykdymą, 

teisės aktų nustatyta tvarka administruoja dokumentus, susijusius su personalu, turinčiu teisę dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, vykdo atsakingo už personalo patikimumą asmens funkcijas; 

5.2. vykdydamas Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas bei siekdamas korupcijos 

prevencijos tikslų, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas 

Kalėjimų departamente, atitikimo nepriekaištingai reputacijai tikrinimo procedūras; 

5.3. atlieka skatinimams pateiktų Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir 

valstybės įmonių darbuotojų tikrinimo procedūras; 

5.4. siekdamas užtikrinti Korupcijos prevencijos įstatymo įgyvendinimą įstaigose, 

analizuoja įstaigų teikiamus siūlymus ir pastabas dėl korupcijos prevencijos vykdymo, teisės aktų 

nustatyta tvarka rengia Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei įmonės kovos su korupcija 

programos įgyvendinimo priemonių plano projektus, koordinuoja šių planų vykdymą įstaigose bei 

dalyvauja priemonių vykdyme, rengia pažymas apie korupcijos prevencijos vykdymą, teikia skyriaus 

viršininkui siūlymus šiai veiklai tobulinti; 

5.5. siekdamas mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigų veiklos srityse, 

analizuoja galimas korupcijos apraiškas, teisės aktų nustatyta tvarka rengia korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo išvadų projektus, teikia juos skyriaus viršininkui; 

5.6. siekdamas korupcijos prevencijos tikslų ir ugdydamas bausmių vykdymo, probacijos 

sistemų ir valstybės įmonės personalo (toliau – personalas) įgūdžius bei atsparumą korupcijai, 

inicijuoja ir organizuoja mokymus aktualiais kovos su korupcija klausimais, rengia apie tai metodinę 

medžiagą; 

5.7. korupcijos prevencijos tikslais, skyriaus viršininko pavedimu dalyvauja kursantų ir į 

pareigas skiriamų darbuotojų instruktažuose; 

5.8. įgyvendindamas skyriui pavestas užduotis ir padėdamas užtikrinti visuomenės teisę 

žinoti, skyriaus viršininko nurodymu rengia informaciją viešinimui apie darbo rezultatus ir tikslus; 

5.9. atlikdamas skyriaus personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikio vertinimą, 

apibendrina ir siūlo skyriaus viršininkui mokymo sričių prioritetus bei užduotis, teikia personalui 

pasiūlymus dalyvauti mokymuose, rengia su šia veikla susijusių dokumentų projektus; 

5.10. renka informaciją apie kitų teisėsaugos institucijų ir užsienio šalių imuniteto 

funkcijas atliekančių padalinių ar įstaigų darbą, analizuoja gerąją praktiką ir teikia siūlymus skyriaus 

viršininkui;  

5.11. siekdamas korupcijos prevencijos tikslų, dalyvauja atliekant kovos su korupcija 

priemones įstaigose, rengia pažymas apie šių priemonių rezultatus ir teikia siūlymus šiai veiklai 

tobulinti;  

5.12. užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir teisę į 

pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą, skyriaus 

viršininko pavedimu nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų (probuojamųjų) ir kitų asmenų pareiškimus 

(prašymus), pasiūlymus ir skundus dėl galimų įstaigų personalo neteisėtų veiksmų, rengia atsakymų 

projektus, teikia juos skyriaus viršininkui derinti; 

5.13. įgyvendindamas skyriui nustatytas funkcijas, naudojasi informacinėmis sistemomis 

ir registrais tik teisės aktų nustatyta tvarka; 

5.14. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 

5.15. kai laikinai nėra kito atsakingo už korupcijos prevenciją skyriaus vyriausiojo 

specialisto (atostogos, komandiruotė arba liga), atlieka jo funkcijas šioje srityje; 
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5.16. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus 

viršininko pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS 

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

Susipažinau 

 

_______________________________ 

(parašas) 

_______________________________ 

(vardas ir pavardė) 

_______________________________ 

(data) 


