
  

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
  

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2016 M. RUGPJŪČIO 24 D. 

ĮSAKYMO NR. V-712 „DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO KALĖJIMŲ 

DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS“ 

PAKEITIMO  

  

2023 m. kovo 23 d. Nr. V-378 

Vilnius 

  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 

769 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos pavaldžias biudžetines įstaigas“ ir atsižvelgdama į Lietuvos kalėjimų tarnybos 2023 m. 

kovo 16 d. pranešimą Nr. 1S-1637 „Dėl akreditacijos patikslinimo“: 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 

24 d. įsakymą Nr. V-712 „Dėl akreditacijos suteikimo Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos“ ir išdėstau jį nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL AKREDITACIJOS SUTEIKIMO LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBAI 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 26 straipsnio 1 

dalies 1  punktu, Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 

1 d. įsakymu Nr. V-1223 „Dėl Reikalavimų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir 

jų akreditacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17.1 ir 18 punktais ir Kvalifikacijų ir profesinio 

mokymo plėtros centro 2016 m. rugpjūčio 5 d. teikimu Nr. V7-170 „Dėl institucijos, siekiančios įgyti 

teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas, akreditavimo“, 

s u t e i k i u  akreditaciją Lietuvos kalėjimų tarnybai (buveinė – L. Sapiegos g. 1, 

Vilnius) ir teisę vertinti asmens įgytas kompetencijas pagal Kompetencijų (pagal kvalifikacijas), 

kurias vertinti suteikiama teisė Lietuvos kalėjimų tarnybai, sąrašą (priedas).“ 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė 

 
 



 

Lietuvos Respublikos  

Švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. rugpjūčio 24d. įsakymo 

Nr. V-712 (Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2023 m. kovo 23          

d. įsakymo Nr. V-378     

redakcija) priedas 

 

KOMPETENCIJŲ (PAGAL KVALIFIKACIJAS), KURIAS VERTINTI 

SUTEIKIAMA TEISĖ LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBAI, SĄRAŠAS 

 

Kvalifikacija, LTKS lygis Kompetencijos 

Pataisos pareigūnas, LTKS 

IV 

1. Vykdyti laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugą. 

2. Konvojuoti suimtuosius ir nuteistuosius. 

3. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų priežiūrą ir dinaminę apsaugą. 

4. Taikyti įtikinimo ir prievartos priemones. 

5. Užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją. 

6. Išmanyti socialinio darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais 

organizavimą ir vykdymą. 

7. Vykdyti tardymo izoliatorių, kalėjimų apsaugą bei juose 

laikomų asmenų priežiūrą. 

8. Taikyti nuteistų asmenų rizikos įvertinimo ir intervencines 

priemones. 

9. Vykdyti nuteistų (suimtų) nepilnamečių ir moterų apsaugą ir 

priežiūrą. 

10. Išmanyti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos ir probacijos 

vykdymą. 

_________________ 


