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PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 

1. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – įstaiga) Antrosios valdybos 

viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas. 

2. Pareigybės lygis – A. 

3. Pareigybės kategorija – 16. 

 

 

II. PASKIRTIS 

               

            4. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Antrosios valdybos viršininko pareigybė 

reikalinga vadovauti įstaigos Antrajai valdybai, įgyvendinant jai pavestus uždavinius.  

 

 

III. VEIKLOS SRITYS 

 

           5. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose 

veiklos srityse – nuteistųjų apsauga ir priežiūra bei socialinės reabilitacijos vykdymas.  

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

            6. Statutinis valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius 

reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų 

srities, viešojo administravimo, teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba jam 

prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį); 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo 

laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar 

įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui; 

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo, vadybos, socialinio 

darbo srityje arba ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo arba profesinės karo tarnybos patirtį; 

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 



įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės 

tarnautojų veiklos etiką, išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos 

Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos 

Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, viešuosius pirkimus, priešgaisrinę ir 

darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus, kitus Lietuvos Respublikos ir 

tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje; 

6.5. gerai išmanyti įstaigos valdymo sistemą teoriniu ir praktiniu aspektu, vadovavimo 

metodus; 

6.6. sugebėti koordinuoti padalinio veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus; 

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas; 

6.8. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

6.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute; 

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

susipažinti su įslaptinta informacija. 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 

7.1. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių Apsaugos ir priežiūros bei Socialinės reabilitacijos 

skyrių veiklą, siekdamas užtikrinti šių padalinių veiklos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;  

7.2. organizuoja pavaldžių struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su kitais įstaigos 

struktūriniais padaliniais bei kitomis įstaigomis, užtikrindamas tinkamą valdybos uždavinių ir 

funkcijų įgyvendinimą;  

7.3. užtikrina, kad jo vadovaujamos valdybos veikla būtų pagrįsta Bausmių vykdymo kodekse 

įtvirtintais bausmių vykdymo principais, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį 

ar baudimą nuostatų įgyvendinimu pavaldžių tarnybų veikloje; 

7.4. organizuoja jam pavaldžios valdybos veiklos planavimą ir analizę, užtikrinant planuose 

numatytų priemonių vykdymą, teikia pasiūlymus, susijusius su jam pavaldžios valdybos 

struktūrinių padalinių veikla įstaigos metiniams ir pavaldžių tarnybų ketvirčių veiklos planams; 

7.5. koordinuoja ir kontroliuoja nuteistųjų socialinės reabilitacijos programų įgyvendinimą, jų 

koregavimą, bendradarbiavimą su asociacijomis ir kitomis organizacijomis, užtikrindamas 

valdyboje tinkamą nuteistųjų socialinės reabilitacijos vykdymą; 

7.6. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja, kad įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka nuteistieji būtų tinkamai maitinami, materialiai aprūpinti, turėtų tinkamas komunalines ir 

buitines sąlygas bei sveikatos priežiūrą; 

7.7. pagal kompetenciją teikia nurodymus bei įpareigojimus pavaldiems struktūriniams 

padaliniams ar atskiriems jų darbuotojams ir užtikrina nurodymų ar įpareigojimų įvykdymo 

kontrolę, siekdamas tinkamo vadybos proceso organizavimo; 

7.8. kiekvieną mėnesį organizuoja nuteistųjų klausimų-atsakymų valandėles; 

7.9. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje, 

pirmininkauja jam pavaldžios valdybos drausmės, nuteistųjų paskyrimo į būrius ir kitoms 

komisijoms; 

7.10. priima nuteistuosius ir kitus asmenis asmeniniais klausimais, pagal savo kompetenciją 

organizuoja ir vykdo nuteistųjų, kitų asmenų bei darbuotojų pareiškimų (prašymų), skundų ir 



pasiūlymų nagrinėjimą, užtikrindamas asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, 

skundų ir pareiškimų nagrinėjimą ir informacijos suteikimą pagal kompetenciją; 

7.11. organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų bendrojo lavinimo ir profesinį mokymą bei jų 

užimtumą darbine ir kita tikslinga veikla; 

7.12. organizuoja nuteistųjų, kuriems gali būti suteikta teisė išvykti be sargybos arba be 

palydos, parinkimą, nuteistųjų, įrašytų į linkusių pabėgti, linkusių nusižudyti, žalotis ar užpulti 

įskaitas, priežiūrą, nuteistųjų uždarymo į baudos izoliatorių ir perkėlimo į kamerų tipo patalpas bei 

laikymo jose sąlygas, užtikrindamas nuteistųjų priežiūros vykdymo ypatumus; 

7.13. analizuoja signalizacijos ir ryšio inžinerinių priemonių naudojimą bei techninę būklę, 

organizuoja naujų šio tipo inžinerinių ir ryšio priemonių diegimą jam pavaldžios valdybos veiklos 

teritorijoje; 

7.14. dalyvauja pareigūnų budinčiųjų pamainų instruktažuose; 

7.15. organizuoja išvažiuojamuosius teismų posėdžius dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigos ir kitais klausimais dėl nuteistųjų; 

7.16. analizuoja nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimo į valdybos veiklos teritoriją 

statistiką, sąlygas ir priežastis, siekdamas numatyti priemones, galinčias padėti užkardyti 

draudžiamų turėti nuteistiesiems daiktų į šią teritoriją patekimą; 

7.17. rengia valdybos nuostatus, Apsaugos ir priežiūros bei Socialinės reabilitacijos skyrių 

viršininkų pareigybių aprašymus, dalyvauja rengiant pavaldžių padalinių nuostatus ir valstybės 

tarnautojų pareigybių aprašymus; 

7.18. esant ypatingam įvykiui, pagal iškvietimą atvyksta į pataisos namus; 

7.19. siekiant išvengti galimų viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų, susipažįsta su jam 

pavaldžių padalinių vadovų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijomis; 

7.20. vertina pavaldžių padalinių vadovų tarnybinę veiklą, rengia atestavimo ir tarnybinės 

veiklos vertinimo išvadas; 

7.21. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl jam pavaldžių padalinių vadovų skatinimo bei 

tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, perkėlimo į kitą darbą ar atleidimo, kvalifikacijos tobulinimo; 

7.22. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo, 

kuruojančio valdybas, pavedimus, siekdamas valdybai iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 

 

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

        8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriaus 

pavaduotojui, atsakingam už nustatytą veiklos sritį. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


