
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

 

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

• atitikti reikalavimus, nustatytus vidaus tarnybos sistemos pareigūnams Lietuvos 

Respublikos Vidaus tarnybos statute; 

• būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais 

bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, 

Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis  

• mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba 

aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

• žinoti ginklų ir specialiųjų priemonių sandarą, technines charakteristikas, naudojimo 

tvarką ir būdus bei įsigijimą ir nurašymą; 

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

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;  

• 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. 

 

 

PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

• rengia ir tvarko dokumentaciją dėl ginkluotės ir specialiųjų priemonių nurašymo ir 

įsigijimo, siekiant užtikrinti tinkamą su ginkluote susijusios dokumentacijos tvarkymą; 

• atlieka įeinančių (išeinančių) į pataisos įstaigą asmenų apžiūras ir daiktų patikrinimus, 

siekiant, kad pas suimtuosius (nuteistuosius) nepatektų draudžiami daiktai; 

• nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų) bei kitų asmenų pasiūlymus, prašymus, skundus ir 

pareiškimus pagal kompetenciją, užtikrinant išsamų ir objektyvų aplinkybių ištyrimą; 

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

ir nešališką įvykių ir jų faktinių aplinkybių išaiškinimą; 

• organizuoja savalaikį aktualios teisinės informacijos atnaujinimą apsaugos ir priežiūros 

postuose; 

• pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus; 

• priima suimtuosius (nuteistuosius) asmeniniais klausimais; 

• teikia pasiūlymus SVS viršininkui dėl darbo tobulinimo, siekiant efektyvinti SVS 

skyriaus veikla; 

• organizuoja reikiamos dokumentacijos aprūpinimą ir kontroliuoja jos pildymą budėtojų 

dalyje, siuntinių ir perdavimų biure, kontrolės praleidimo punkte Nr. 1 ir kontrolės praleidimo punkte 

Nr. 2, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentacijos pildymą; 

• kontroliuoja ginklų užtaisymą (ištaisymą), pareigūnų paskirtų į apsaugos postus keitimosi 

metu, siekiant užtikrinti tinkamą ginklų eksploatavimą; 



• atlieka suimtųjų (nuteistųjų), įstaigos patalpų bei teritorijos kratas ir apžiūras, siekiant 

užtikrinti daiktų, kurie nenurodyti suimtiesiems (nuteistiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto 

produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše, paėmimą; 

• dalyvauja įstaigos darbą dezorganizuojančių veiksmų malšinime bei padarinių 

likvidavime, siekiant užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą; 

• laisvu nuo tarnybos metu, gavus pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius 

neramumus, suimtųjų (nuteistųjų) pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą; 

• rytinio instruktažo metu tikrina budinčiosios bei dieninės pamainos pareigūnų ekipuotės 

ir ginkluotės komplektiškumą ir jos techninį stovį, siekiant užtikrinti pareigūnų saugumą ir tinkamą 

specialiųjų priemonių eksploataciją; 

• kontroliuoja specialiųjų priemonių, išduotų tarnybai, mokymų, pratybų metu, saugojimą, 

saugų ir pagal paskirtį naudojimą, teisingą eksploatavimą, siekiant užtikrinti pareigūnų saugumą ir 

tinkamą specialiųjų priemonių eksploataciją; 

• tvarko tarnybinę dokumentaciją, užtikrinant teisingą jos rengimą, tvarkymą bei apskaitą; 

• siekiant užtikrinti jaunesniųjų pareigūnų dalyvavimą mokymuose, derina jaunesniųjų 

pareigūnų tarnybinio mokymo datas su Personalo skyriumi; 

• dalyvauja suimtųjų (nuteistųjų) patikrinimuose (skaičiuotėse) budinčiosioms pamainoms 

priimant – perduodant budėjimą, užtikrinant tinkamą gyvenamosiose kameroje esančio inventoriaus 

patikrinimą ir patikrinime dalyvaujančių pareigūnų saugumą; 

• nesant vyriausiojo specialisto, atsakingo už dieninę pamainą (liga, komandiruotė, 

atostogos), vykdo jo funkcijas;  

• siekiant SVS tikslų įgyvendinimo, vykdo ir kitus su užimamomis pareigomis susijusius 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už SVS, SVS viršininko 

nenuolatinio pobūdžio pavedimus.  


