
 

 

 

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS VIRŠININKO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.  

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 14. 

 

II. PASKIRTIS 

 

4. Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti, 

koordinuoti ir kontroliuoti Kriminalinės žvalgybos skyriaus veiklą, vykdant kriminalinę žvalgybą, 

užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas.  

 

III. VEIKLOS SRITIS 

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo įstatymų ir administracinių sprendimų 

įgyvendinimo kontrolės funkcijas bendrosios veiklos srityje ir viešojo saugumo užtikrinimo 

funkcijas specialiosios veiklos srityje. 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius 

reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

6.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį atliekant ikiteisminio tyrimo procesinius 

veiksmus bausmių vykdymo sistemos vidaus tyrimų padaliniuose ar kitų teisėsaugos institucijų 

kriminalinę žvalgybą vykdančiuose padaliniuose; 

6.3. išmanyti su Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statutą, Kriminalinės žvalgybos įstatymą, Bausmių vykdymo kodeksą, Suėmimo 

vykdymo įstatymą, Baudžiamojo proceso kodeksą, Baudžiamąjį kodeksą ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančiais valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, viešųjų ir privačiųjų 

interesų derinimą valstybės tarnyboje, apsaugos nuo nusikalstamo poveikio, įslaptintos informacijos 

administravimą, suėmimą, bausmių vykdymą ir probaciją; 

6.4. mokėti analitiškai įvertinti, apibendrinti ir spręsti problemas, gebėti organizuoti ir 

koordinuoti padalinių veiklą siekiant nustatytų tikslų įgyvendinimo; 

6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

6.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 

7. Pretendentas, atrinktas eiti pareigas, privalo atitikti teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus, būtinus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma 

„Slaptai“, gauti.  

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS 

TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:  

8.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų darbą 

vykdant skyriui priskirtas funkcijas ir sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus: 



 

 

rengia skyriaus nuostatų, pareigybių aprašymų projektus, planus, ataskaitas, atestacijos lapus, 

tarnybinės veiklos vertinimo išvadas, teikimus ir kt.; paskirsto ir vykdo pavedimus, kontroliuoja jų 

vykdymą; užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų 

tinkamą įvykdymą laiku; 

8.2. užtikrina, kad Kriminalinės žvalgybos skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos 

Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimai, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus 

įsakymai ir kiti teisės aktai; 

8.3. vykdo kriminalinę žvalgybą, prireikus atlieka nusikalstamų veikų ikiteisminį tyrimą; 

8.4. organizuoja ir kontroliuoja kriminalinės žvalgybos informacijos apie suimtųjų ir 

nuteistųjų rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, o taip pat kitus asmenis, 

susijusius su nusikalstamomis veikomis, rinkimą, kaupimą, apibendrinimą ir vertinimą;  

8.5. koordinuoja ir kontroliuoja atliekamus nusikalstamų veikų kriminalinės žvalgybos 

tyrimus ir ikiteisminio tyrimo veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.6. užtikrina naudojamos kriminalinės žvalgybos informacinės sistemos funkcionalumą; 

8.7. planuoja ir kontroliuoja kriminalinės žvalgybai vykdyti skirtų lėšų panaudojimą; 

8.8. organizuoja Kriminalinės žvalgybos skyriui pavestų nagrinėti fizinių ir juridinių 

asmenų prašymų, skundų, pareiškimų, pranešimų, pasiūlymų nagrinėjimą, nustatyta tvarka teikia 

reikiamą informaciją; 

8.9. kontroliuoja, kaip vykdomos nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos ir 

jų išaiškinimo priemonės, prireikus imasi priemonių tvarkai atkurti ir palaikyti; 

8.10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ataskaitas apie vykdytos kriminalinės žvalgybos 

apimtis, atliktus ir atliekamus ikiteisminius tyrimus, nusikalstamų veikų užkardymą bei vykdytas 

prevencines priemones; 

8.11. teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja teisėsaugos ir kitų valstybės institucijų 

pavedimų įvykdymą, paklausimų nagrinėjimą; 

8.12. organizuoja bendradarbiavimą su šalies ir užsienio teisėsaugos institucijomis ir 

kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis; 

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

organizacijomis nusikalstamų veikų prevencijos ir išaiškinimo srityse; 

8.14. pagal kompetenciją pasirašo ir tvirtina Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų 

parengtus dokumentus; 

8.15. užtikrina, kad Kriminalinės žvalgybos skyriuje informacinėmis sistemomis ir 

registrais būtų naudojamasi tik teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.16. vykdo kitus direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti 

įstaigos strateginiai tikslai ir Kriminalinės žvalgybos skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos. 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui. 

____________________ 

 

 

 


