
 PATVIRTINTA 
Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. 
įsakymu Nr. V-21 

 
 

SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS  
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 

1. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. 
2. Pareigybės grupė – 9. 

 

II SKYRIUS  

PASKIRTIS 
 

3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų 
pareiškimus, prašymus bei skundus, pagal skyriaus kompetenciją teikti metodinę ir praktinę pagalbą 
Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų 
departamentas) pavaldžių įstaigų darbuotojams, rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, 
rengti dokumentų projektus.  

 

III SKYRIUS 

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

 

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

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį suimtųjų ir nuteistųjų priežiūros arba įskaitos 

srityje dirbant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam 

pavaldžių įstaigų struktūriniuose padaliniuose arba vidaus tarnybos sistemoje; 

4.3. išmanyti Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statutą, Bausmių vykdymo kodeksą, Suėmimo vykdymo įstatymą ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius bausmių vykdymą, suėmimą, suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos ir priežiūros 

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; 

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

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

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

4.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 

statute; 

4.8. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) pradedančiojo vartotojo A2 lygiu; 

4.9. 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;  

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

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 
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IV SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 
 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

5.1. 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 piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų 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; 

 5.2. Kalėjimų departamento vadovybės arba skyriaus viršininko pavedimu pagal skyriaus 

kompetenciją rengia įvairių dokumentų ir raštų projektus, užtikrindamas tinkamą ir teisės aktais 

pagrįstą reikalingos informacijos suteikimą; 

5.3. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja reikalingų duomenų surinkimą iš laisvės 

atėmimo vietų įstaigų, apibendrina surinktus duomenis, užtikrindamas efektyvų ir operatyvų 

informacijos valdymą; 

5.4. pagal skyriaus kompetenciją rengia statistines, veiklos ataskaitas, užtikrindamas tikslios 

informacijos kaupimą ir teikimą; 

5.5. Kalėjimų departamento vadovybės arba skyriaus viršininko pavedimu pagal 

kompetenciją dalyvauja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų tiksliniuose patikrinimuose, 

užtikrindamas šių įstaigų veiklos įvertinimą, tinkamą teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, galimų 

veiklos pažeidimų išaiškinimą ir užkardymą; 

5.6. pagal kompetenciją atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius patikrinimus, užtikrindamas 

laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklos teisėtumo, galimų pažeidimų nustatymą; 

5.7 teikia metodinę pagalbą Kalėjimų departamentui pavadžių įstaigų darbuotojams, 

užtikrindamas tinkamą teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą; 

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

komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą; 

5.9. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus, užtikrindamas laisvės atėmimo 

vietų įstaigų veiklos teisėtumą; 

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka rengia nutarimų dėl nuteistųjų, kuriems atliekant bausmę 

nepilnamečių pataisos namuose suėjo aštuoniolika metų, perkėlimo toliau atlikti bausmę iš nepilnamečių 

pataisos namų į pataisos namus projektus, taip pat paskyrų ir nutarimų dėl nuteistųjų perkėlimo (skyrimo) 

į kitus pataisos namus projektus, užtikrindamas tokių perkėlimų pagrįstumą bei teisėtumą; 

5.11. Kalėjimų departamento vadovybės nurodymu dalyvauja užkardant ir likviduojant 

ypatingus įvykius laisvės atėmimo vietų įstaigose, užtikrindamas tinkamą šiose įstaigose laikomų 

nuteistųjų ir suimtųjų apsaugos ir  priežiūros organizavimą; 

5.12. tvarko skyriaus dokumentų bylas, užtikrindamas tinkamą dokumentų skirstymą bei bylų 

sudarymą ir parengimą saugoti tam, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių 

fizinių ir juridinių asmenų teisės; 

5.13. Kalėjimų departamento vadovybės arba skyriaus viršininko pavedimu rengia pasitarimų 

protokolus, darbotvarkes bei kitus skyriaus vidinius dokumentus, užtikrindamas  tinkamą skyriaus 

dokumentų įforminimą;  

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

funkcijomis, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių įgyvendinimą;. 

5.15. 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; 

5.16. vykdo kitus su Kalėjimų departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio 

pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai 

priskirtas skyriaus veiklos administravimas, ir skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti 

Kalėjimų departamento tikslai. 
 



 3 

 

V SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS 

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui. 
 

 

 

Susipažinau 
________________________ 

(parašas) 

________________________ 

(vardas ir pavardė) 

________________________ 

(data) 


