
VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS VALDYBOS 

PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS 

APRAŠYMAS 
 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Veiklos organizavimo ir kontrolės valdybos Priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) 

vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės grandis – vyresnysis pataisos pareigūnas. 

3. Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 7–11.  

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 
 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti laisvės atėmimo 

bausmės vykdymą Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

(toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžiose įstaigose, organizuoti šių įstaigų veiklos 

patikrinimus apsaugos ir priežiūros srityse, Kalėjimų departamente gautų suimtųjų,  nuteistųjų 

ir kitų asmenų pareiškimų (prašymų), pasiūlymų ir skundų bausmių vykdymo sistemos 

veiklos klausimais nagrinėjimą.  

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS 

 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –viešojo 

administravimo  ir specialiosios veiklos srities funkcijas – laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir 
priežiūros tarnybų kontrolė ir metodinės bei praktinės pagalbos teikimas.  

 

IV SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities 

išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio ar socialinio darbo patirtį baudžiamosios justicijos 

srityje arba darbo bausmių vykdymo sistemoje patirtį; 

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius laisvės atėmimo ir suėmimo 

vykdymą, 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; 

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

sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; 

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

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

6.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute; 

6.8. gerai išmanyti priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo 

sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles; 

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

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



 

 

 6.10. atitikti sveikatos būklės 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, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu  

Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. kontroliuoja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų apsaugos ir priežiūros tarnybų 

veiklą, teikia metodinę bei praktinę pagalbą laisvės atėmimo vietų pareigūnams organizuojant 

įstaigų apsaugą bei jose laikomų asmenų priežiūrą, užtikrindamas minėtų tarnybų tinkamą funkcijų 

bei uždavinių atlikimą; 

7.2. organizuoja ir atlieka laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros tarnybų veiklos 

patikrinimus, budinčiųjų pamainų netikėtus patikrinimus, kontroliuoja, kaip laisvės atėmimo vietų 

įstaigose laikomasi teisės aktų reikalavimų, dalyvauja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

veiklos tiksliniuose patikrinimuose, užtikrindamas galimų pažeidimų nustatymą ir veiklos kontrolę; 

7.3. analizuoja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų apsaugos ir priežiūros tarnybų 

veiklos efektyvumą, nustato jų darbo trūkumus ir siūlo priemones jiems šalinti, , užtikrindamas 

minėtų tarnybų veiklos tobulinimą; 

7.4. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, susijusių su pavaldžių įstaigų apsaugos ir  

priežiūros tarnybų veikla, projektus, užtikrindamas pavaldžių įstaigų apsaugos ir priežiūros tarnybų 

veiklos teisėtumą; 

7.5. skyriaus viršininkui pavedus, atlieka tarnybinius tyrimus, susijusius su suimtųjų ir 

nuteistųjų apsaugos ir priežiūros organizavimu, rengia tarnybinių tyrimų išvadų projektus, 

užtikrindamas apsaugos ir priežiūros teisėtumą, galimų pažeidimų nustatymą; 

7.6. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir 

kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, 

pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir 

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

informacijos suteikimą; 

7.7. atlieka suimtųjų ir nuteistųjų skundų analizę, teikia pasiūlymus ir išvadas dėl teisės aktų 

ar organizacinių priemonių tobulinimo, užtikrindamas skyriui priskirtų uždavinių įgyvendinimą; 

7.8. Kalėjimų departamento vadovybės nurodymu dalyvauja užkardant ir likviduojant 

ypatingus įvykius laisvės atėmimo vietose, užtikrindamas tinkamą Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose laikomų nuteistųjų ir suimtųjų apsaugos ir priežiūros organizavimą; 

7.9. dalyvauja nuteistųjų ir suimtųjų priėmimuose asmeniniais klausimais laisvės atėmimo 

vietų įstaigose, užtikrindamas operatyvų nuteistųjų ir suimtųjų klausimų sprendimą; 

7.10. stebi ir analizuoja užsienio šalių patirtį kovojant su draudžiamų daiktų patekimu į 

laisvės atėmimo vietas, teikia siūlymus draudžiamų daiktų patekimo užkardymui laisvės atėmimo 

vietose tobulinti; 

7.11. rengia pratybų planus ir kitą dokumentaciją organizuojant policijos ir kitų Vidaus 

reikalų ministerijos valdymo sričiai priklausančių įstaigų, laisvės atėmimo vietų pareigūnų 

specialiosios taktikos pratybas užkardant ir likviduojant ypatingus įvykius laisvės atėmimo vietose, 

užtikrindamas tinkamą pareigūnų pasirengimą veikti susidariusius ypatingiems įvykiams laisvės 

atėmimo vietose; 

7.12. rengia pasitarimų dienotvarkes ir kitus dokumentus organizuojant Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų apsaugos ir priežiūros tarnybų darbuotojų pasitarimus darbo tobulinimo klausimais, 

pratybas;  



 

 

7.13. organizuoja ir kontroliuoja Dinaminio saugumo koncepcijos (Dinaminės priežiūros) 

įgyvendinimą laisvės atėmimo vietų įstaigose, teikia metodinę pagalbą diegiant dinaminės priežiūros 

modelį įstaigose, užtikrindamas pavaldžių įstaigų apsaugos ir priežiūros tarnybų veiklos tobulinimą;  

7.14. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia paraiškas organizuoti viešuosius pirkimus, 

užtikrinant skyriaus ir laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros tarnybų pareigūnų 

aprūpinimą reikiamomis priemonėmis; 

7.15. teikia siūlymus, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų ir kitų paramos fondų projektus, užtikrindamas projektuose nustatytų tikslų įgyvendinimą; 

7.16. vyriausiajam specialistui gali būti pavesta vykdyti kitų skyriaus darbuotojų (jų 

ligos, atostogų ar komandiruotės atveju) pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas,  kad 

būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;  

7.17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas 

komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą; 

7.18. vykdo kitus skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su skyriaus 

funkcijomis, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą. 

 

VI SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui. 

___________________ 
 


