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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

 1. Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas yra statutinis valstybės 

tarnautojas (toliau – pareigūnas).  

2. Pareigybės grupė – 13. 

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS 

 

3. Pareigybė reikalinga dieninėje pamainoje vykdyti funkcijas, susijusias su suimtųjų ir 

nuteistųjų apsauga ir priežiūra laikantis žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimų, užtikrinti, 

kad nuteistieji ir suimtieji laikytųsi vidaus tvarkos taisyklių nuostatų bei nustatytos dienotvarkės. 

 

IVSKYRIUS 

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. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos 

Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo 

sistemos veiklą, nepilnamečių teisinę padėtį, su Dokumentų rengimo taisyklėmis, Dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 

 4.3. Neteko galios nuo 2019 m. kovo 19 d. 

Papunkčio naikinimas: 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų direktoriaus 2019 m. kovo 19 d. 

įsakymas Nr. 1-64.; 

 4.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 

statute; 

 4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis 

raštu ir žodžiu; 

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

 4.7. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimus pagal antrą lygį, nustatytą Vidaus tarnybos 

sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo 

tvarkos apraše; 

 4.8. 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, kursantams, pagal šio sąvado II skiltį. 

 

IV SKYRIUS 
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ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas: 

5.1. vykdo suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, įstaigos direktoriaus įsakymais 

patvirtintų tvarkos aprašų, taisyklių ir instrukcijų nuostatas, kitus teisės aktus, reglamentuojančius 

suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą bei izoliavimo reikalavimus; 

5.2. užkardo ir fiksuoja suimtųjų ir nuteistųjų drausmės pažeidimus ar nusikalstamas 

veikas;  

5.3. konvojuoja suimtuosius ir nuteistuosius; 

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

užkardina suimtiesiems ir nuteistiesiems neleistinų turėti daiktų patekimą į įstaigos teritoriją; 

5.5. ne darbo metu gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius neramumus, 

suimtųjų ar nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus ar ekstremalius įvykius, nedelsiant atvyksta į 

įstaigą ir dalyvauja malšinant įstaigos darbą dezorganizuojančius suimtųjų ar nuteistųjų veiksmus 

bei likviduojant padarinius; 

5.6. fiksuoja ir įformina tarnybiniais dokumentais faktus apie atliktas kratas, pastebėtus 

įstaigoje nustatytos tvarkos, režimo reikalavimų pažeidimus ar nusikalstamas veikas, pildo ir saugo 

posto dokumentaciją, pagal Dokumentų rengimo taisyklių bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių reikalavimus; 

5.7. postuose esančią įrangą, išduotus šaunamuosius ginklus, specialiąsias priemones, 

inžinerines ir technines apsaugos ir ryšio priemones naudoja pagal paskirtį ir teisės aktų 

reikalavimus; 

5.8. priimdamas paskirtą postą, patikrina jame esančio inventoriaus, techninių ir inžinerinių 

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

budinčiosios pamainos vyriausiajam specialistui ar jį pavaduojančiam specialistui, gedimus fiksuoja 

Budėjimo posto priėmimo ir perdavimo žurnale; 

5.9. tikrina, kad režiminėje teritorijoje nebūtų daiktų, kuriais pasinaudoję suimtieji ir 

nuteistieji galėtų pabėgti arba padaryti kitus šiurkščius nustatytos tvarkos pažeidimus ar 

nusikalstamas veikas; 

5.10. konvojuodamas, vedžiodamas įstaigoje suimtuosius ir nuteistuosius, atlikdamas jiems 

kratas, užkardina galimybes jiems daryti nustatytų izoliavimo reikalavimų pažeidimus; 

5.11. kilus įtarimui dėl suimtųjų ar nuteistųjų neblaivumo ar apsvaigimo, apie tai 

budinčiosios pamainos vyriausiąjį specialistą ar jį pavaduojantį specialistą, patikrina jo blaivumą 

alkotesteriu, apsvaigimą nuo narkotinių bei psichotropinių medžiagų – testais; 

5.12. esant suimtojo ir nuteistojo žodiniam prašymui ar skundui, apie tai informuoja 

Resocializacijos skyriaus specialistą, o kai jo nėra – budinčiosios pamainos vyriausiąjį specialistą ar 

jį pavaduojantį specialistą; 

5.13. paskirtas vykdo tardymo izoliatoriaus apsaugos kontrolės ir praleidimo punkto darbo 

instrukcijos nuostatas;  

5.14. paskirtas vykdo tarnybos režiminėje teritorijoje postų darbo instrukcijos nuostatas; 

5.15. paskirtas vykdo tarnybos gamybinėje zonoje posto darbo instrukcijos nuostatas; 

5.16. paskirtas vykdo tarnybos kratos grupėje darbo instrukcijos nuostatas; 

5.17. paskirtas vykdo tarnybos rezervinėje grupėje darbo instrukcijos nuostatas; 

5.18. atlieka nuteistųjų, paliktų tardymo izoliatoriuje atlikti ūkio darbus, priežiūrą jų darbo 

metu; 

5.19. aprūpina suimtuosius ir nuteistuosius kamerose prekėmis, esančiomis tardymo 

izoliatoriaus parduotuvėje, ir laikosi Suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimo maisto produktais ir 

būtiniausiais reikmenimis tvarkos aprašo nuostatų bei užkardina neleistinų daiktų patekimą į 

kameras; 

5.20. išveda iš kamerų suimtuosius ir nuteistuosius susitikti su ikiteisminio tyrimo 

pareigūnais, advokatais, lydi juos pas sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojus; 
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5.21. tardymo izoliatoriuje išveda suimtuosius (nuteistuosius) pasivaikščioti ir užtikrina jų 

priežiūrą; 

5.22. esant tarnybiniam būtinumui, perkeltas į budinčios pamainos apsaugos ar priežiūros 

postą, vykdo šio posto jaunesniojo specialisto funkcijas;  

5.23. vykdant dinaminę priežiūrą dalyvauja formuojant suimtųjų ir nuteistųjų korekcinį 

elgesį, tarpusavio santykius, vertybių atstatymą, socialinius įgūdžius; 

5.24. dalyvauja suimtųjų ir nuteistųjų pozityvaus ir grupinio užimtumo programų taikyme; 

5.25. vykdo kitus su įstaigos ar skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio 

vadovybės pavedimus.  

 

V SKYRIUS 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS 

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Saugumo valdymo skyriaus 

specialistui (atsakingam už dieninės pamainos jaunesniųjų specialistų darbo kontrolę organizuojant 

nuteistųjų, suimtųjų apsaugą ir priežiūrą) ir atskaitingas Saugumo valdymo skyriaus viršininkui.  

______________________ 


