
SPECIALŪS 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 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. 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

• budinčiųjų pamainų budėjimo perdavimo – priėmimo metu dalyvauja suimtųjų 

(nuteistųjų) patikrinimuose (skaičiuotėse); 

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

• pagal kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus, nagrinėja suimtųjų (nuteistųjų) 

pasiūlymus, prašymus, skundus ir pareiškimus, priima suimtuosius (nuteistuosius) asmeniniais 

klausimais; 

• siekiant užtikrinti, kad suimtųjų (nuteistųjų) visų turimų daiktų svoris neviršytu 30 

kilogramų, kontroliuoja suimtųjų (nuteistųjų) turimų daiktų bendrąjį svorį, organizuoja šių daiktų 

svėrimą; 

• siekiant užtikrinti, kad suimtųjų (nuteistųjų), perkeliamų iš tardymo izoliatoriaus į 

policijos areštinę, jiems leidžiamų pasiimti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų 

bendroji masė neviršytų 10 kilogramų, kontroliuoja konvojuojamųjų asmenų turimų daiktų bendrąjį 

svorį, organizuoja pakartotinį šių daiktų svėrimą; 

• kontroliuoja priėmimo - paskirstymo skyriuje suimtiesiems (nuteistiesiems) atliekamų 

kratų eigą ir kokybę, užtikrina maisto produktų, daiktų ir reikmenų, kurie nenurodyti suimtiesiems 

(nuteistiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąraše, 

paėmimą, organizuoja pakartotinas suimtųjų (nuteistųjų) asmens kratas ir jų daiktų patikrinimus. 

•  Siekiant, kad pas suimtuosius (nuteistuosius) nepatektų daiktai, kurie nenurodyti 

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

• tikrina asmenis, įeinančius ir išeinančius iš režiminio korpuso; 

• esant tarnybiniam būtinumui atlieka asmenų, įeinančių (išeinančių) į įstaigą, apžiūrą ir 

daiktų patikrinimą; 

• teritorinėms policijos įstaigoms pateikia medžiagą, susijusią su mėginimais perduoti 

suimtiesiems (nuteistiesiems) daiktus. 



• Dalyvauja įstaigos darbą dezorganizuojančių veiksmų malšinime bei padarinių 

likvidavime; 

• ypatingų situacijų metu, per kuo trumpesnį laiką, atvyksta į įstaigą, siekiant sustiprinti 

SVS budinčios pamainos pareigūnų pajėgas bei padeda lokalizuoti ypatingo įvykio vietą; 

• rengia dokumentaciją teritoriniam apylinkės teismui dėl mobiliojo ryšio telefonų, kurių 

savininkai nėra žinomi, pripažinimo bešeimininkiais. Atsižvelgiant į apylinkės teismo surašytą 

sprendimą, tarpininkauja su Valstybinę mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos, dėl valstybei perduotino turto; 

• perduoda SVS dokumentaciją į įstaigos archyvą; 

• rengia skyriaus kompetencijai priskiriamų teisės aktų projektus; 

• bendradarbiauja su kitais administracijos padaliniais, siekiant užkirsti kelią subkultūros 

apraiškų elementų plitimui; 

• užtikrinant įstaigoje laikomų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę, pakartotinai tikrina, 

suimtuosius (nuteistuosius), įrašytus į linkusius vartoti, platinti narkotikus prevencijos programą 

(atliekant ištyrimą greita tyrimo priemone), dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką 

veikiančių medžiagų nustatymo; 

• nesant SVS specialisto (atsakingo už ginklus ir specialiąsias priemones) (liga, atostogos, 

komandiruotė), atlieka 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.  

 

 

 


