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KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS VALDYBOS 

4-OJO KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS  

SPECIALISTO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 

1. Kriminalinės žvalgybos valdybos 4-ojo kriminalinės žvalgybos skyriaus (toliau – skyrius) 

specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.  

2. Pareigybės grupė – 12.  

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminius tyrimus ir kitus procesinius 

veiksmus, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Kauno tardymo 

izoliatoriuje – pataisos namuose (toliau – įstaigose). 

 

III SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI  

 

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

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį (koleginį) ar jam prilygintą teisės krypties 

išsilavinimą; 

4.2. išmanyti Vidaus tarnybos statutą, Kriminalinės žvalgybos įstatymą, Bausmių vykdymo 

kodeksą, Suėmimo vykdymo įstatymą, Baudžiamojo proceso kodeksą, Baudžiamąjį kodeksą  ir kitus 

teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, viešųjų ir 

privačiųjų interesų derinimą valstybės tarnyboje, apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, įslaptintos 

informacijos administravimą, suėmimą, bausmių vykdymą; 

4.3. mokėti analitiškai įvertinti, apibendrinti ir spręsti problemas; 

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

4.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Vidaus tarnybos statute, išmanyti 

dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų 

reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, 

valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą; 

4.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

4.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą; 

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

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

4.9. atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal III skiltį; 

4.10. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį. 
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IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:  

5.1. vykdydamas pareigą atskleisti nusikalstamą veiką, atlieka ikiteisminį tyrimą, priima 

nutarimus atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, planuoja, organizuoja ir vykdo ikiteisminio tyrimo 

procesinius veiksmus taip, kad jie būtų įvykdyti laiku ir tinkamai; 

5.2. kartu su kitomis ikiteisminio tyrimo įstaigomis ir kitomis teisėsaugos institucijomis, 

įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis atlieka bendrus baudžiamojo proceso ir kitus veiksmus, 

dalyvauja tyrimo ir kitose darbo grupėse; 

5.3. nedelsiant informuoja skyriaus viršininką ir įstaigų vadovybę apie neigiamus procesus 

įstaigose; 

5.4. pagal skyriaus kompetenciją, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų 

įgyvendinimą ir teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei 

informacijos suteikimą, rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, 

visuomeninių organizacijų ir kitų teisėsaugos institucijų paklausimus bei kitokio pobūdžio raštus, taip 

pat atsakymus į nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus susijusius su kriminalinės 

žvalgybos veikla; 

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų pavedimus, 

atsako į paklausimus; 

5.6. bendradarbiauja su teisėsaugos ir kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir 

organizacijomis nusikalstamų veikų prevencijos ir išaiškinimo srityse; 

5.7. teikia pasiūlymus įstaigų saugumo, kriminogeninių procesų valdymo ir ikiteisminių 

tyrimų atlikimo tobulinimo klausimais; 

5.8. užkardo, atskleidžia ir tiria rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas 

įstaigose; 

5.9. pagal skyriaus kompetenciją registruoja ir išsiunčia skyriaus dokumentus; 

5.10. su įstaigų struktūriniais padaliniais nuolat keičiasi informacija, turinčia reikšmės 

nusikaltimų prevencijai, užkardymui ir tyrimui; 

5.11. užtikrindamas įstatymuose numatytas asmenų teises ir laisves bei asmens duomenų 

apsaugą, naudojasi informacinėmis sistemomis ir registrais, kiek tai būtina numatytoms tarnybinėms 

funkcijoms atlikti; 

5.12. vykdo kitus skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų 

įgyvendinti Kalėjimų departamento strateginiai tikslai ir Kriminalinės žvalgybos valdybai 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) 

 


