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Pravieniškių pataisos namų- 
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ANTROJO SEKTORIAUS SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS  

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS  

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Antrojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus (toliau - SVS arba Skyrius) vyriausiasis 

specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės grupė – 9. 

 

II SKYRIUS  

PASKIRTIS 

 

4. SVS vyriausiojo specialisto (vykdančio direktoriaus budinčiojo padėjėjo (toliau 

vadinama – DBP) funkcijas) pareigybė reikalinga kontroliuoti budinčiosios pamainos pareigūnų 

darbą, teikti jiems praktinę pagalbą, kontroliuoti tikslų nuteistųjų dienotvarkės vykdymą, užtikrinti 

nuteistiesiems nustatyto bausmės atlikimo režimo reikalavimų vykdymą, užtikrinti nuolatinę 

nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą. 

 

III SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

 

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

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 

metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

5.2. būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos 

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

dokumentų rengimo taisyklėmis; 

5.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; 

5.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 

statute; 

5.5. atitikti II 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, kursantams, sąvade; 

5.6. atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus. 

 

IV SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

6.1. užtikrina tinkamą paskirtos laisvės atėmimo bausmės režimo vykdymą, tiksliai ir 

nuosekliai laikosi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – LR BVK) 

ir kitų laisvės atėmimo vietų veiklą reglamentuojančių įstatymų bei poįstatyminių aktų, bei 

užtikrina jų vykdymą laiku pagal savo kompetenciją. Vadovauja budinčiosios pamainos 

pareigūnams ir atsako už tikslų nuteistųjų dienotvarkės vykdymą; 

6.2. nuolat tikrina postus (dieną - ne rečiau kaip vieną kartą, nakties metu - ne rečiau kaip 2 

kartus) ir patikrinimo rezultatus įrašo žiniaraščiuose, siekdamas užtikrinti tinkamą Laisvės atėmimo 

vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos (toliau - Instrukcija) nuostatų vykdymą; 
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6.3. priima sprendimus dėl nuteistųjų laikino uždarymo į kamerų tipo patalpas (toliau 

vadinama – KTP) iki direktoriaus atvykimo, siekdamas užtikrinti tinkamą tarnybos vykdymą; 

6.4. kai įstaigoje nėra direktoriaus pavaduotojo bei SVS viršininko organizuoja neplaninį 

konvojų, siekdamas užtikrinti tinkamą Konvojavimo taisyklių nuostatų vykdymą; 

6.5. kontroliuoja įėjimo (išėjimo) ir įvažiavimo (išvažiavimo) į įstaigą leidimų režimą, 

organizuoja į įstaigą įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto priemonių apžiūrą, skiria pareigūnus 

lydėti transporto priemones ir kontroliuoti jų pakrovimo ir iškrovimo darbus, atlieka įeinančių ir 

išeinančių iš įstaigos asmenų apžiūrą ir daiktų patikrinimą, užtikrina į įstaigą atvykusių lankytojų 

saugumą, nustato priežastis, dėl kurių darbuotojai yra įstaigos teritorijoje pasibaigus darbo laikui, 

siekdamas užtikrinti tinkamą Instrukcijos nuostatų vykdymą; 

6.6. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau 

vadinama - KD prie TM) direktoriaus nustatyta tvarka informuoja reikiamas institucijas apie 

ypatingus įvykius įstaigoje, siekdamas užtikrinti tinkamą tarnybos vykdymą; 

6.7. dalyvauja (arba paveda specialistui, vykdančiam budinčiosios pamainos vyresniojo 

funkcijas) perduodant ir priimant  postą uždaroje zonoje; 

6.8. žino įstaigos struktūrinių padalinių funkcijas ir užduotis, įstaigos kriminogeninę būklę, 

apie jos pokyčius laiku praneša įstaigos vadovybei, jaunesniesiems specialistams bei kitiems 

pareigūnams, kurių veiksmai turi įtakos įstaigos kriminogeninei būklei jų tarnybos vietoje; 

6.9. instruktuoja pareigūnų budinčiąją pamainą, vadovauja jai, nuolat kontroliuoja jos 

veiksmus bei duoda konkrečius nurodymus priežiūros užduotims vykdyti, imasi priemonių 

pastebėtiems ryšio ir signalizacijos, inžinerinių-techninių priemonių gedimams pašalinti, siekdamas 

užtikrinti tinkamą Instrukcijos nuostatų vykdymą; 

6.10. užtikrina įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintos dienotvarkės vykdymą, sutartinių 

garsinių signalų ir komandų perdavimą nuteistiesiems laiku, organizuoja kratas bei apžiūras pagal 

priežiūros paros žiniaraštį, kontroliuoja nuteistųjų pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis 

suteikimo bei pašto ir perduodamų siuntinių, smulkiųjų paketų su spauda priėmimo bei perdavimo 

tvarką, vadovauja nustatant teisėtvarkos pažeidėjus, siekdamas užtikrinti tinkamą tarnybos 

vykdymą ir LR BVK reikalavimų vykdymą; 

6.11. priima į įstaigą pristatytus laisvės atėmimo bausmei atlikti asmenis; 

6.12. nagrinėja skubiai spręstinus nuteistųjų prašymus, skundus ir pareiškimus, siekdamas 

užtikrinti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių vykdymą; 

7.13. periodiškai tikrina įstaigos gyvenamąją, gamybinę ir uždarąją zonas bei tas įstaigos 

vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti, kontroliuoja nuteistųjų laikymo sąlygas  

KTP. Dalyvauja perkeliant nuteistuosius į KTP bei paleidžiant juos iš šių patalpų, užtikrina 

reikiamą tvarką masinių renginių įstaigoje metu, siekdamas užtikrinti tinkamą Instrukcijos nuostatų 

vykdymą; 

6.14. pildo Tarnybinių pranešimų apie nuteistųjų padarytus bausmės atlikimo režimo 

reikalavimų pažeidimus registracijos žurnalą, paimtus pinigus ir vertingus daiktus pagal pareigūnų, 

paėmusių juos, protokolą (tarnybinį pranešimą) ne vėliau kaip per 24 valandas (išskyrus poilsio ir 

švenčių dienas) perduoda įstaigos buhalterijai ir apie tai įrašo specialiame žurnale;  

6.15. tarnybos metu registruoja su SVS veikla susijusią dokumentaciją, įformina 

dokumentines medžiagas apie pastebėtus įstaigoje nustatytos tvarkos, režimo reikalavimų 

pažeidimus ir nusikaltimus, tvarkingai pildo ir saugo posto dokumentaciją, užtikrindamas 

dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, kaupimo, saugojimo ir informacijos administravimo 

taisyklių reikalavimų vykdymą; 

6.16. fizinės prievartos, specialiųjų priemonių panaudojimo prieš nuteistąjį atveju, 

nedelsiant iškviečia Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotoją nuteistojo apžiūrai; 

6.17. organizuoja nuteistųjų skaičiuotes ir patikrinimus, kontroliuoja maisto produktų 

išdavimą valgykloje taip pat dalyvauja valgykloje nuteistųjų maitinimo metu, nakties metu tikrina 

nuteistuosius jiems paskirtose miegamosiose vietose, siekdamas užtikrinti tinkamą tarnybos 

vykdymą; 

6.18. kiekvieną darbo dieną baigiant budėjimą elektroniniu ryšiu informuoja KD prie LR 

TM budėtoją apie įstaigoje iš nuteistųjų paimtus jiems draudžiamus turėti daiktus, esant būtinumui, 

teikia informaciją KD prie LR TM ir teritorinių policijos komisariatų budėtojams. Nuteistajam 

nustatytu laiku negrįžus po trumpalaikės išvykos į namus, nedelsiant apie tai informuoja 
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direktoriaus pavaduotoją arba jį pavaduojantį asmenį, siekdamas užtikrinti savalaikį 

informacijos perdavimą vadovybei; 

6.19. prieš pamainos keitimąsi išduoda ir priima budinčiosios pamainos pareigūnams 

ginklus, šaudmenis bei specialiąsias ir ryšio priemones;  

6.20. posto užpuolimo metu arba susidarius ypatingai situacijai ar ypatingoms aplinkybėms, 

organizuoja įstaigos apsaugos sustiprinimą SVS budinčiosios pamainos pareigūnais, vykdančiais 

tarnybą apsaugoje ir imasi neatidėliotinų priemonių, numatytų bendrų veiksmų, susidarius 

ypatingoms situacijoms pataisos namuose, plane; 

6.21. pažįsta linkusius pabėgti nuteistuosius, žino jų pavardes, miego ir darbo vietas; 

6.22. organizuoja nuteistųjų, įrašytų į linkusių pabėgti, linkusių užpulti, priklausančių 

didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti patikrinimus; 

6.23. organizuoja nuteistųjų išvedimą į darbą bei pasibaigus darbo laikui, jų grąžinimą į 

gyvenamąją zoną, atliekant jų asmens kratas; 

6.24. teisėtvarkos pažeidimo atveju (asmens susižalojimo, sužalojimo atveju, radus galimai 

psichiką veikiančias medžiagas, alkoholinius gėrimus ir pan.) organizuoja įvykio vietos apsaugą 

(kad asmenys nesunaikintų galimų įrodymų). Apie įvykį nedelsiant praneša Kriminalinės 

žvalgybos skyriaus pareigūnams; 

6.25. kontroliuoja, kad nuteistieji iš lokalizuotų būrių (sektorių) būtų išleidžiami užtikrinant 

izoliuotą jų laikymą, dienotvarkėje nustatytu laiku; 

6.26. organizuoja patrulinės grupės iškvietimą ir koordinuoja jos veiksmus, gavus 

informaciją apie pašalinių asmenų judėjimą įstaigos prieigose; 

6.27. ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius 

nuteistųjų neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, 

siekdamas užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą; 

6.28. laikosi saugojimo, panaudojimo bei saugaus elgesio su ginklu taisyklių, esant 

būtinumui, naudoja psichinę, fizinę prievartą, specialiąsias priemones, šaunamąjį ginklą, siekdamas 

užtikrinti Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo IV skyriuje nustatytų nuostatų 

vykdymą; 

6.29. kontroliuoja, kad pareigūnai postuose užtikrintų švarą ir tvarką, tarnybos metu 

neužsiiminėtų pašaliniais su tarnyba nesusijusiais veiksmais; 

6.30. vykdo įstaigos direktoriaus nustatytas tvarkas ir instrukcijas, reglamentuojančias 

nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, užtikrindamas tinkamą Instrukcijos nuostatų vykdymą; 

6.31. susipažįsta su SVS specialistų, specialisto (vykdančio kontrolės ir praleidimo punkto 

pamainos viršininko funkcijas), specialisto (vykdančio sargybos viršininko funkcijas) pareigų 

aprašymais ir, esant tarnybiniam būtinumui (ligos, atostogų ir kitais nebuvimo atvejais), Skyriaus 

viršininko ar jį pavaduojančio pareigūno nurodymu pavaduoja nesantį tarnyboje SVS pareigūną; 

6.32. vykdo nuteistųjų trumpalaikių išvykimų į namus pagal 104 str. kontrolę; 

6.33. į kompiuterinę duomenų bazę įveda duomenis apie nuteistuosius; 

6.34. esant neatidėliotinam tarnybiniam būtinumui vykdo kitas budinčiosioms pamainoms 

Instrukcijoje numatytas funkcijas; 

6.35. vykdo kitus su jam priskirtomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos 

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Antrojo sektoriaus veiklą bei SVS viršininko 

pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriui keliami veiklos tikslai ir uždaviniai. 

 

V SKYRIUS  

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS 

 

7. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Antrojo sektoriaus SVS viršininkui. 

 

_____________________ 

Susipažinau 

__________________ 

__________________ 

__________________ 


