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PaneveZys

Vadovaudamasis Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto 12 straipsnio 1 dalimi, Pataisos pareigiinq tarnybos organizavimo taisykliq, patvirtintq
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 isakymu Nr. 1R-59 ,,Del pataisos pareig[nq
tarnybos organizavimo taisykliq ir pataisos pareigiinq tarnybines veiklos vertinimo komisijos
nuostatq patvirtinimo" 6 ir 9 punktais:

l.Skelbiuatrank4iPaneveZioapygardosprobacijostarnybosProbacijosskyriausvyresniojo
inspektoriaus pareigas (pareigybes lygis - B, pareigybes kategorija - 8) darbui Kupi5kio rajono savivaldybes
veiklos teritorijoje.

2, Specialieji reikalavimai pretendentams:
2.1. tureti ne Zemesnikaip auk5tqfineuniversitetiniar jam prilygint4 (pageidautina socialiniq mokslq

studijq srities: teisini, psichologini ar socialini) i5silavinim4;
2.2. bfii susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais probacij4, bausmiq nesusijusiq su laisves atdmimu,
baudZiamojo poveikio ir auklejamojo poveikio priemoniq r,ykdym4;

2,3. sklandLiai destyti mintis ra5tu ir Lodliu;
2.4. bntj susipaZinusiam su dokumentq rengimo taisyklemiq, moketi dirbti kompiuterinemis

Microsoft Offi ce programomis;
2,5. tureti teisg vairuoti ne Zemesnes kaip,,p" kategorijos transporto priemones;
2.6. atitikti reikalavimus, nustat5rtus pareig[narns Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerij os statute;
2.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigiinams Sveikatos bukles reikalavimq asmenims,

pretenduojantiems i vidaus tarnybq, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalq profesinio mokymo istaigose,
kitose Svietimo istaigose vidaus reikalq centrines istaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos
pareig[nams s4vado III skiltyje",

3, Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2017 nt. rugsejo 14 d. privalo pateikti
PaneveZio apygardos probacij os tarnybos Administracij os reikalq skyriui :

3. 1. raSytini pra5ym4 leisti dalyvauti atrankoje;
3.2. asmens tapatybE ir i5silavinim4 patvirtinandius dokumentus ir Siq dokumentq kopijas;
3,3. gyvenimo apra5ym4;
3.4. pretendento anket4 (gali biiti pildoma vietoje);
3.5. teisg vairuoti ne Zemesnds kaip ,,B" kategorijos transporto priemones patvirtinanti dokument4 ir

jo kopij4;
3.6. atspausdint4 privadiq interesq deklaracij4, pateikt4 per Valstybines mokesdiq inspekcijos

E lektroninio deklaravimo informacing sistem4.
4. ISsamesne informacija apie skelbiam4 atrank4 teikiama PaneveZio apygardos probacijos tarnybos

Administracijos reikalq skyriuje (adresu: Anyk5diq g. 4, Panevefs, 4 auk5tas, 7 kabinetas) arba tel.: B 602
11 222.

5. P ave du PaneveZio apygardos probacijos tarnybos Administracijos reikalq
nedelsiant paskelbti istaigos skelbimq lentoje ir internetiniame tinklalapyje bei Kalejimq

skyriui 5i isakym4
departamento prie

Direktorius Edmundas ToliuSis


