
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI  

 

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

• turėti aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį 

laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; 

• turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo 

laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės 

administracijos bet kokios formos padaliniui; 

• turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo bausmių vykdymo srityje patirtį; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, 

išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo 

vykdymo įstatymą, Vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, 

reglamentuojančius veiklos planavimą; 

• mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, gebėti 

sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą bei 

pavaldžių padalinių darbą; 

• turėti organizacinių gebėjimų ir bendravimo įgūdžių, mokėti organizuoti ir planuoti 

darbą; 

• atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Vidaus tarnybos statute; 

• mokėti dirbti „Microsoft Office“ programinio paketo kompiuterinėmis programomis; 

• 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. IV-

380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį; 

• atitikti fizinio pasirengimo trečiojo lygio reikalavimams; 

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

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

 

 

PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:  

• koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų Šiaulių TI administracijos padalinių veiklos 

planavimą, užtikrina, kad įgyvendinant įstaigos veiklos planą bei kitus vykdomus planus optimaliai 

būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji ištekliai;  

• kontroliuoja kuruojamų administracijos padalinių veiklą (skiria užduotis pavaldiems 

darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę, kontroliuoja, kad dokumentai 

būtų parengti ir pateikti bei pavestos užduotys įvykdytos laiku ir kita); 

• vertina pavaldžių administracijos padalinių vadovų veiklą, nustato metines veiklos 

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

didinimui; 

• analizuoja įstaigos kriminogeninę, operatyvinę būklę, atsižvelgia į jos pokyčius, apie tai 

informuoja įstaigos direktorių, prireikus pagal savo kompetenciją priima sprendimus 

kriminogeninei, operatyvinei būklei stabilizuoti; 

• kontroliuoja ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių saugojimą, išdavimą ir 

priėmimą, užtikrindamas tinkamą ginkluotės išdavimą ir priėmimo tvarką bei apskaitą; 



• kontroliuoja apsaugos, signalizacijos ir ryšio inžinerinių technikos priemonių naudojimą 

bei techninę būklę, organizuoja naujų inžinerinių ir techninių priemonių diegimą įstaigoje; 

• instruktuoja budinčiąsias pamainas, kontroliuoja jų tarnybą, analizuoja darbo rezultatus 

bei teikia įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl efektyvesnio darbo organizavimo; 

• nagrinėja tarnybinius pranešimus apie suimtųjų ir nuteistųjų padarytus režimo 

pažeidimus, pagal savo kompetenciją taiko poveikio priemones pažeidėjams; 

•  organizuoja įstaigos pareigūnų specialiosios taktikos treniruotes ir pratybas, siekiant 

savalaikio ir kokybiško įstaigos tvarkos pažeidimų užkardymo ir likvidavimo; 

•  sudaro, o prireikus koreguoja, bendrų veiksmų, susidarius ypatingoms situacijoms 

Šiaulių TI planą; 

•  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; 

•  analizuoja suimtiesiems ir nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimo į įstaigą 

statistiką, sąlygas ir priežastis. Organizuoja priemones tokių daiktų patekimo į įstaigą užkardymui, 

siekdamas, kad pas suimtuosius ir nuteistuosius būtų kuo mažiau draudžiamų jiems turėti daiktų; 

•  organizuoja socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinės reabilitacijos 

vykdymą, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, 

religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdamas užtikrinti veiksmingą 

nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą; 

•  kontroliuoja nuteistųjų rengimą integracijai į visuomenę; 

•  organizuoja psichologinės pagalbos suimtiesiems ir nuteistiesiems teikimą; 

•  organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų 

paklausimų ir kitokio pobūdžio raštų, taip pat suimtųjų, nuteistųjų, įstaigos darbuotojų ir kitų 

asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą ir atsakymų į juos rengimą, bei pagal 

kompetenciją dalyvauja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų priėmimuose asmeniniais 

klausimais užtikrindamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų 

įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų 

nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją; 

•  koordinuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų užimtumo naudinga bei tikslinga 

veikla vykdymą; 

•  organizuoja bibliotekos darbą, siekdamas, kad naujausia ir aktualiausia informacija 

būtų nuolat prieinama suimtiesiems ir nuteistiesiems; 

• užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo, laikymo, perkėlimo bei paleidimo iš įstaigos 

teisėtumą;  

• užtikrina teisėtą suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos tvarkymą, teismo nuosprendžių, nutarčių 

bei kitų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų sprendimų vykdymą, asmens bylų tvarkymą, 

terminų kontrolę, Laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcijos nuostatų įgyvendinimą; 

• susipažįsta su jam pavaldžių administracinių padalinių vadovų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijomis, siekiant išvengti galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų; 

• organizuoja ir koordinuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų 

teisės aktų įgyvendinimą pavaldžių padalinių veikloje; 

•  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; 

•  dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais paskirtų komisijų darbe; 

•  vykdo kitus su kuruojamų padalinių funkcijomis susijusius Šiaulių TI direktoriaus 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti kuruojamiems administracijos padaliniams 

pavesti uždaviniai ir funkcijos; 



• nesant įstaigos direktoriaus (atostogos, komandiruotė ar kiti atvejai) atlieka įstaigos 

direktoriaus funkcijas. 


