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I. SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 
1. Saugumo valdymo skyriaus specialistas (dinaminei priežiūrai) yra statutinis valstybės 

tarnautojas.  

2. Pareigybės grupė – 12. 

 

II. SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 
3.  Saugumo valdymo skyriaus (toliau - SVS) specialisto (dinaminei priežiūrai) 

pareigybė reikalinga vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų dinaminę priežiūrą, užtikrinti jų teisių ir pareigų 

realizavimą Šiaulių tardymo izoliatoriuje.                                            

 

III. SKYRIUS 

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

 

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

4.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, 

arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį 

bausmių vykdymo sistemoje;  

4.2.  mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; 

4.3.  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, 

išmanyti dokumentų rengimo taisykles, Pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksą; 

4.4.  atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo 

Nr. 1V-294/V-358 redakcija). Iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. į šias pareigas paskirtiems pataisos 

pareigūnams taikomi III skilties reikalavimai; 

4.5. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų antrajam lygiui, iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. į 

šias pareigas paskirtiems pataisos pareigūnams – atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų trečiajam 

lygiui. 

 

IV. SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

5.  Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 
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5.1. pagal paskirstymą į postus, vadovauja SVS priežiūros užtikrinimo dieninės pamainos 

jaunesniesiems specialistams bei organizuoja jų darbą realizuojant suimtųjų (nuteistųjų) teises, 

nepažeidžiant galiojančių teisės aktų reikalavimų;  

5.2. užtikrina ir kontroliuoja skambučių bei pasimatymų suteikimą Ūkio aptarnavimo 

būrio nuteistiesiems, pagal priskirtas grupes (įformina reikiamą dokumentaciją), lydi Ūkio 

aptarnavimo būrio nuteistuosius maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kt. daiktų įsigijimui; 

5.3. poilsio ir švenčių dienomis vykdo (esant poreikiui organizuoja) suimtųjų (nuteistųjų) 

išvedimą į pasivaikščiojimo kiemus;   

5.4. organizuoja, vykdo ir kontroliuoja Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų bei nuteistųjų 

iki gyvos galvos užimtumą.  

5.5. dalyvauja priskirtame aukšte suimtųjų (nuteistųjų) ir Ūkio aptarnavimo būrio 

nuteistųjų skaičiaus patikrinime, užtikrinant tinkamą gyvenamojoje kameroje esančio inventoriaus 

patikrinimą, bei patikrinime dalyvaujančių pareigūnų saugumą. 

5.6. dalyvauja suimtųjų (nuteistųjų), teritorijų ir patalpų kratose bei apžiūrose, kitose 

priemonėse, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamas suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas ir režimo 

reikalavimų laikymąsi; 

5.7. užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų švarą ir tvarką kuruojamose suimtųjų ir nuteistųjų 

gyvenamosiose patalpose; 

5.8. esant būtinumui konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius, vykdo jų apsaugą;  

5.9. individualiai kalbasi su įtrauktais į sustiprintos individualios priežiūros sąrašus dėl 

priklausymo didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti, bendrauja su kitomis 

įstaigos tarnybomis, kad būtų sprendžiamos šių asmenų socialinės - psichologinės problemos; 

5.10.  kontroliuoja, kad suimtieji (nuteistieji) laikytųsi įstatymų nustatytų pareigų ir 

draudimų bei suimtiesiems (nuteistiesiems) nustatytos dienotvarkės, operatyviai reaguoja į 

pastebėtus pažeidimus ir imasi reikiamų priemonių suimtųjų (nuteistųjų) režimo reikalavimų 

užtikrinimui, analizuoja suimtųjų (nuteistųjų) tarpusavio santykius ir imasi priemonių konfliktinių 

situacijų likvidavimui; 

5.11. privalo žinoti suimtųjų ir nuteistųjų, linkusių pabėgti, užpulti, kuriems paskirta 

sustiprinta priežiūra pavardes bei miegamąsias vietas, užtikrindamas intensyvesnę šių asmenų 

priežiūrą;  

5.12. užtikrina teisėtą prievartos panaudojimą, yra susipažinęs su prievartos panaudojimo 

pagrindais ir tvarka; 

5.13. nuolat teikia suimtiesiems (nuteistiesiems) informaciją apie suėmimo (bausmės) 

vykdymo tvarką ir sąlygas, jų teises bei pareigas, užtikrindamas, kad kiekvienam suimtajam 

(nuteistajam) būtų prieinama reikiama teisinė, higienos ir visuomenės sveikatos saugos informacija. 

Kontroliuoja kuruojamose gyvenamose kamerose bei ūkio aptarnavimo būryje esančiuose stenduose 

skelbiamos teisinės informacijos tvarkingumą ir aktualumą, esant poreikiui organizuoja šios 

informacijos atnaujinimą; 

5.14. stebi nuteistųjų ir suimtųjų elgesį ir jų bendravimo ypatumus, aiškinasi konfliktines 

situacijas; 

5.15. dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje; 

5.16. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į valstybės ir savivaldybių 

institucijų bei įstaigų, visuomeninių organizacijų ir kitų teisėsaugos institucijų paklausimus bei 

kitokio pobūdžio raštų projektus, taip pat atsakymų projektus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų 

prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su įstaigos veikla; suimtajam (nuteistajam) pareiškus 

nusiskundimus, prašymus, sprendžia iškilusias problemas, pokalbius fiksuodamas atitinkamuose 

žurnaluose (registruose);  

5.17. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius tyrimus, užtikrindamas išsamų aplinkybių 

ištyrimą;  

5.18. užtikrina taisyklingą ir teisingą dokumentacijos tvarkymą; 

5.19. įteikia suimtiesiems (nuteistiesiems) nutartis, nuosprendžius, kaltinamuosius aktus, 

nutarimus, uždarus laiškus iš institucijų ir kitus dokumentus bei jų kopijas; 
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5.20. įvykus ypatingam įvykiui, iki SVS vyriausiojo specialisto, atsakingo už budinčią 

pamainą, arba  vyriausiojo specialisto (dinaminei priežiūrai) atvykimo veikia savarankiškai pagal 

ypatingų įvykių planą ir SVS vyriausiojo specialisto, atsakingo už budinčią pamainą, arba  

vyriausiojo specialisto (dinaminei priežiūrai) nurodymus, užtikrinant žalingų pasekmių atsiradimo 

užkardymą arba jų pašalinimą; 

5.21. siekiant SVS tikslų įgyvendinimo, vykdo ir kitus su užimamomis pareigomis 

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

viršininko, jo pavaduotojo bei vyriausiojo specialisto (dinaminei priežiūrai) nenuolatinio pobūdžio 

pavedimus.  

  

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS 

 
6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus SVS vyriausiajam 

specialistui (dinaminei priežiūrai).  

____________________________________ 

 

 

 

Susipažinau 

 
(parašas) 

 
(vardas, pavardė) 

 
(data) 

 


