
IMUNITETO SKYRIAUS 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Imuniteto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės 

tarnautojas. 

Pareigybės grandis – vyresnysis pataisos pareigūnas. 

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

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta yra Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) patalpose. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti nusikalstamų veikų 

ikiteisminius tyrimus Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje 

(toliau kartu vadinamos – įstaigos), priimti nutarimus atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, rengti 

teisės aktų projektus,  padėti vykdyti kriminalinę žvalgybą. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS SRITIS 

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – įstatymų ir 

administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės, ir specialiosios veiklos srities – viešojo 

saugumo užtikrinimo – funkcijas. 

 

IV SKYRIUS 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

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

7.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės 

krypties išsilavinimą; 

7.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Kalėjimų departamento ar jam pavaldžių 

įstaigų, arba kitų teisėsaugos institucijų padaliniuose, vykdančiuose kriminalinę žvalgybą ar 

atliekančiuose ikiteisminį tyrimą; 

7.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, tarptautinės teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais bausmių 

vykdymo sistemos veiklą bei dokumentų valdymą reglamentuojančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų 

teisės aktų rengimo rekomendacijomis; 

7.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ 

programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis; 

7.5. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti analitines 

medžiagas, gebėti prognozuoti kriminogeninius procesus; 

7.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute; 

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

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

7.8. 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 

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

8.1. siekdamas užtikrinti įstaigų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis (toliau – personalas) padarytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

prevenciją ir ištyrimą, atlieka šių veikų ikiteisminius tyrimus, priima nutarimus atsisakyti pradėti 

ikiteisminį tyrimą, asmeniškai atsako už kokybišką procesinių veiksmų atlikimą;  

8.2. siekdamas užtikrinti įstaigų personalo apsaugą nuo neteisėto poveikio ir užkardyti jų bei 

kitų asmenų, besilankančių ar dirbančių įstaigose, korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir 

kitus teisės pažeidimus, skyriaus viršininko nurodymu padeda vykdyti kriminalinę žvalgybą ir 

tvarkyti kriminalinės žvalgybos bylas, teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl informacijos 

realizavimo priemonių; 

8.3. siekdamas tobulinti skyriaus veiklą, pagal kompetenciją rengia teisės aktų, susijusių su 

imuniteto funkcijos vykdymu, projektus; 

8.4. siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui nustatytus uždavinius ir užtikrinti personalo 

tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų ištyrimą, padeda atlikti tarnybinius 

patikrinimus; 

8.5. siekdamas korupcijos prevencijos tikslų, dalyvauja atliekant kovos su korupcija 

priemones įstaigose, rengia pažymas apie šių priemonių rezultatus ir teikia siūlymus šiai veiklai 

tobulinti;  

8.6. užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir teisę į 

pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą, 

skyriaus viršininko pavedimu nagrinėja suimtųjų, nuteistųjų (probuojamųjų) ir kitų asmenų 

pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus dėl galimų įstaigų personalo neteisėtų veiksmų, 

rengia atsakymų projektus, teikia juos skyriaus viršininkui derinti; 

8.7. vykdo įstaigų personalo veiklos teisėtumo priežiūrą, dalyvauja personalo tarnybinės ir 

darbo veiklos patikrinimuose, rengia pažymas apie šių patikrinimų rezultatus;  

8.8. siekdamas užtikrinti Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose vykstančių 

viešųjų pirkimų skaidrumą, skyriaus viršininko pavedimu pagal kompetenciją vykdo organizuojamų 

viešųjų pirkimų antikorupcinę kontrolę; 

8.9. siekdamas užtikrinti personalo ir visuomenės saugumą, Kalėjimų departamento 

direktoriaus pavedimu ar skyriaus viršininko nurodymu dalyvauja ypatingų įvykių laisvės atėmimo 

vietų įstaigose ir kitų ekstremalių situacijų užkardyme; 

8.10. įgyvendindamas skyriui nustatytas funkcijas, naudojasi informacinėmis sistemomis ir 

registrais tik teisės aktų nustatyta tvarka; 

8.11. veiklos kontrolės, teisėtumo ir efektyvumo užtikrinimo tikslais, padeda tvarkyti 

skyriaus dokumentaciją ir jos registrus, padeda rengti skyriaus ataskaitas ir užtikrina informacijos 

teisingumą; 

8.12. siekdamas užtikrinti tinkamą personalo korupcinio pobūdžio veikų prevenciją bei 

išaiškinimą, skyriaus viršininko nurodymu teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su Lietuvos 

ir kitų valstybių teisėsaugos institucijomis, šalies ir tarptautinėmis organizacijomis; 

8.13. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 

8.14. kai laikinai nėra kito ikiteisminius tyrimus atliekančio skyriaus vyriausiojo specialisto 

(atostogos, komandiruotė arba liga), skyriaus viršininko pavedimu atlieka jo funkcijas; 

8.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus 

viršininko pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos. 



 

 

 

VI SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

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

 
________________________ 

 


