
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

 

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės 

krypties išsilavinimą; 

• turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;  

• žinoti teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo veiklą, taip pat būti 

susipažinusiam su teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

• gebėti planuoti, organizuoti, apibendrinti ir analizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, 

sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 

• atitikti reikalavimus, nustatytus vidaus tarnybos sistemos pareigūnams Lietuvos 

Respublikos vidaus tarnybos statute; 

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

• atitikti III skilties 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 ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems 

pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, 

kursantams, sąvade; 

• 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:  

• organizuoja Saugumo valdymo skyriaus darbą: planuoja, organizuoja ir kontroliuoja 

pavaldžių darbuotojų darbą, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę; 

• planuoja apsaugos ir priežiūros postų išdėstymą, kontroliuoja apsaugos ir priežiūros 

pareigūnų tarnybą postuose, užtikrindamas optimalų darbuotojų išdėstymą tardymo izoliatoriuje 

laikomų asmenų apsaugai ir priežiūrai; 

• nuolat analizuoja jaunesniųjų specialistų darbo rezultatus, pasitaikančius trūkumus, imasi 

priemonių jų šalinimui, užtikrindamas savalaikį reagavimą į kintančią darbo aplinką; 

• apžiūri vietas, kur yra didžiausia tikimybė suimtiesiems (nuteistiesiems) pabėgti, imasi 

priemonių pabėgimų užkardymui, užtikrindamas kardomosios priemonės-suėmimo tikslų 

realizavimą; 

• periodiškai tikrina suimtųjų (nuteistųjų) uždarymo į drausmės izoliatorių ir kamerų tipo 

patalpas tvarką bei jų laikymo sąlygas ir įrašo pastabas žurnale, užtikrindamas tinkamą šios 

nuobaudos realizavimo tvarką; 

• kartu su Kriminalinės žvalgybos skyriumi imasi priemonių, kad pas suimtuosius 

(nuteistuosius) nepatektų daiktai,  kurie nenumatyti tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims 

leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše, siekdamas, kad 

suimtieji (nuteistieji) negalėtų jais pasinaudoti; 

• rengia bendrųjų kratų atlikimo planą ir kontroliuoja jo atlikimą, užtikrindamas efektyvų 

šios priemonės tikslų įgyvendinimą; 

• tvarko tarnybinę dokumentaciją, užtikrindamas dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių reikalavimų įgyvendinimą; 



• kontroliuoja budinčiųjų pamainų dokumentacijos tvarkymą, užtikrindamas tinkamą 

budėjimo metu įvykusių įvykių apskaitą; 

• priima suimtuosius (nuteistuosius) asmeniniais klausimais ir, esant galimybei, sprendžia 

iškilusias problemas, užtikrindamas šių asmenų teisių bei pareigų realizavimą; 

• veda apsaugos ir priežiūros pareigūnų tarnybinius mokymus, užtikrindamas tinkamą šių 

pareigūnų teorinį, fizinį ir specialųjį parengimą; 

• kontroliuoja šaunamųjų ginklų, šaudmenų, specialiųjų ir ryšio priemonių išdavimo ir 

priėmimo tvarką, užtikrindamas jų saugojimą; 

• stebi tardymo izoliatoriaus teisėtvarkos būklę, apie jos pokyčius laiku praneša įstaigos 

direktoriui arba jo pavaduotojui, kuruojančiam Saugumo valdymo skyrių, užtikrindamas savalaikį ir 

visapusišką sprendimams priimti reikalingų duomenų pateikimą; 

•  ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę dalyvauja budinčiosios pamainos pareigūnų 

instruktavime, užtikrindamas tinkamą budinčiosios pamainos pareigūnų pasiruošimą tarnybai; 

•  atlieka apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos tikslinius patikrinimus ir 

apie jų rezultatus informuoja įstaigos direktorių arba jo pavaduotoją, kuruojantį Saugumo valdymo 

skyrių, užtikrindamas savalaikį budinčiosios pamainos darbo organizavimo trūkumų nustatymą ir 

pašalinimą; 

• pagal skyriaus kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus, užtikrindamas savalaikį, išsamų 

ir nešališką įvykių ir jų faktinių aplinkybių išaiškinimą; 

• pagal 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 skundus, 

užtikrinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą, asmenų 

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

suteikimą, bei asmens duomenų teisinę apsaugą. 

• kontroliuoja suimtųjų ir nuteistųjų dokumentacijos dėl paleidimo, konvojavimo ir 

priėmimo į Šiaulių TI, rengimą; 

• atlieka teismų nuosprendžių, nutarčių bei kitų ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų 

sprendimų vykdymo kontrolę; 

• koordinuoja atvykusių į Šiaulių TI suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme 

priėmimą. 

• koordinuoja suimtiesiems paskirtų kardomosios priemonės – suėmimo taikymo ir 

nuteistiesiems bei nuteistiesiems arešto bausme paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bei arešto 

bausme vykdymo terminų atlikimą ir kontrolę; 

• siekiant Saugumo valdymo skyriaus tikslų įgyvendinimo, vykdo ir kitus su užimamomis 

pareigomis susijusius įstaigos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Saugumo valdymo skyrių, 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus. 


