
SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS JAUNESNIOJO SPECIALISTO  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

  

I SKYRIUS 

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės grupė – 13. 

 

II SKYRIUS 

 PASKIRTIS 

 

3. Saugumo valdymo skyriaus (toliau – SVS) jaunesniojo specialisto pareigybė reikalinga 

vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, konvojavimą, atlikti kratas. 

 

III SKYRIUS 

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI 

 

4. Šias pareigas einantis pareigūnas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;  

4.2. turi būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį 

administravimą, suėmimą, bausmių vykdymą, laisvės atėmimo vietų apsaugos ir jose laikomų 

asmenų priežiūros vykdymo tvarką, Dokumentų rengimo  taisyklėmis; 

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

   4.4 atitikti sveikatos būklės reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, 

pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose 

vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (II 

skiltis);  

              4.5. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimų antrajam lygiui. 

 

IV SKYRIUS 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

5.1. paskirtas vykdo suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, pagal budinčiosios 

pamainos pareigūnų paskirstymo į postus žiniaraštį vykdo paskirto posto darbo instrukciją; 

5.2. paskirtas vykdo suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, pagal dieninės pamainos 

pareigūnų paskirstymo į postus žiniaraštį vykdo paskirto posto darbo instrukciją;  

5.3. priimdamas paskirtą postą, patikrina jame esančio inventoriaus, techninių apsaugos, 

ryšio ir signalizacijos priemonių, įrenginių būklę, apie jų gedimus nedelsiant praneša specialistui 

(korpuso vyresniajam) ir vadovaujančiam pamainai pareigūnui, fiksuoja gedimus atitinkamame 

žurnale; 

5.4. užtikrina įstatymų nustatytus suimtųjų ir nuteistųjų izoliavimo reikalavimus;  

5.5. identifikuoja iš kameros išvedamą suimtąjį ar nuteistąjį;  

 5.6. atlieka suimtųjų, nuteistųjų, jų daiktų, įstaigos patalpų bei teritorijų kratas ir apžiūras, 

teisės aktų nustatyta tvarka paima į suimtiesiems ir nuteistiesiems į leidžiamų turėti daiktų sąrašą 

neįtrauktus daiktus, pildo kratų atlikimo protokolus; 

5.7. suimtajam (nuteistajam) pareiškus nusiskundimus, prašymus, sprendžia iškilusias 

problemas; 

5.8. pagal galimybes imasi neatidėliotinų priemonių nutraukti neteisėtus suimtųjų ir 

nuteistųjų veiksmus, daromus tvarkos, režimo reikalavimų pažeidimus, bandymus žalotis ar žudytis, 

apie tai nedelsdamas informuoja pamainai vadovaujantį pareigūną; 



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

situacijas, esant būtinumui įjungia aliarmo signalą; 

5.10. pildo posto dokumentacija, rašo tarnybinius pranešimus, paaiškinimus; 

5.11. paskirtame poste užtikrina suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamųjų ir bendro naudojimo 

patalpų tinkamą techninę būklę, patalpose esančio inventoriaus tvarkingumą; 

5.12. nuolat tikrina, kad režiminėje teritorijoje nebūtų daiktų, kuriais pasinaudoję suimtieji 

ar nuteistieji galėtų pabėgti arba padaryti kitus drausmės pažeidimus ar nusikaltimus; 

5.13. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius, vykdo jų apsaugą; 

 5.14. tinkamai ir pagal paskirtį naudoja postų įrangą, šaunamuosius ginklus, specialiąsias 

priemones, inžinerines ir technines apsaugos ir ryšio priemones; 

5.16. ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius 

neramumus, suimtųjų ar nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą; 

5.17. SVS viršininko ar vadovaujančio pamainai pareigūno nurodymu perkeltas į kitą 

apsaugos ir priežiūros postą, vykdo šio posto jaunesniojo specialisto pareigas; 

5.18. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus 

tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai. 

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS 

 

 6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus SVS vyriausiajam specialistui 

(DBP), postų darbo instrukcijose bei SVS pareigūnų paskirstymuose į postus nurodytiems 

pareigūnams. 

 


