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VEIKLOS KOORDINAVIMO IR KONTROLBS SKYRIAUS VIRSININKO
PART,IGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTI KA

l. Veiklos koordinavimo ir kontroles skyriaus vir$ininkas yra statutinis valstybes tarnautojas.
2. Pareigybes grandis vyresnysis pataisos pareigunas.
3. Pareigines olgos koeficientas (baziniais dydZiais) _ g' ll .

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Veiklos koordinavinro ir kontroles skyriaus (toliau * skyrius) viriininko pareigybe
ir vienodam bausmiq, nesusijusiq su laisves atemimu (i$skyrus turtiniq teisiq

'.baudiiamojo poveikio priemoniq (iSskyrus turto konfiskavimE, isplestinirurto

(iSskyrus aricravim4 ,i-*[1";l?i};l"lJ],Ilil,Til'oT;il[fJJ?];il:I'"T:,"",#:.;5l:XJ-,il:-j]
laisves. atemimu ir probacija) vykdyrno koordir avimui, l.ictuvos probacijos tarnybos veiklos
kontrolei.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

.. 5,. Sias pareiga:i einantis valstybes tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities bausmiq,
nesusijusiq su laisves a.temimu ir probacijos vykdyrno uztikrinlmo "- funkciias.

s pBC rA Los RE rKA LAvr MA r JI^:Tltglt"A s E rN A N c r apr vA L sryBE s
TARNAUTOJUI

6. Valstyb6s tarnautojas, einantis Sias pareigas, turiatitikti $iuos specialius reikalavimus:
6.1, tureti auk$t4ji universitetiniar jam lygiaverti socialiniq mokilq studijq srities socialinio

darbo ar teises krypties iSsilavinim4;
6.2. tureti ne mazesng kaip 3 merq darbo parirti bausmiq vykdymo srityje;
6'3. tureti vadovau.ianro darbo patirties, kuriai prilyginami darbo iaikotarpiai faktiSkai

vadovaujant institucijai, istaigai ar imonei arba institucijos, jstaigos ar inrones administracijos bet
kokios formos padaliniui, taip pat norminiq teises aktq rengimo patirties;

6'4' b[ti stlsipraZinusiam su Lietuvos Respubtikos Iionstitucija, Lietuvos Respublikos
istatymais' tarptautines teises aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises
aktais, reglamentuojandiais vieSqji administravim4, valstybej tarnyb4, darbo teisinius santykius,
valstybes tarnautojq veik{os etikq, i$manyti Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teises aktus bei
tarptautines sutartis, reglame ntuoj and ias pro bac ij os i r bausm i q vykdy mo aspektus ;

6'5. moketi angtq arba prancDzq, arba vokiediq kalb4 paz"ngusio vartotojo lygmens B I lygiu;
6.6. i$manyi dokumentq rengimo, tvarkymo ir apxt<aitoi taisykliq, ieisoi atctq proi.t trl

rengi mo rekomendacij q reikatavimus;
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6.7. rnoketi valdyti, kaupti, sisleminti, apibendrinti informacijq ir rengti ijvadas bei
pasiIlymus;

6. 8. moketi diLbti kompiuteri u,,M icro.so ft offi ce" programin i u paketu;
6,9' atitikti reiftal6v1*us, nustatytus pareig[nams Tarnybos kalejimq departamente prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos starute ;
6' 10, atitikti sveikatos bukles reikalavimus, nustatytus Sveikatos bukles reikatavimq

asmenims, pretenduojantiems i vidaus ar kitq statuting tarnybq, mokl,tis vidaus reikalq profesinio
mokymo istaigos ivadinio mokymo kursuose ar statutines jsiaigos vadovo siuntirnu kitoji Jvietimo
istaigtrje, pareigiinarns, kursantamsu sqvacleu patvirtintame LLtuvos Respublikos vidaus reikalq
ministro irLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 rn, spalio 2l d. jsakynru Nr.
lV-380/V-618, pagal $io sEvado III skilt[;

6'll' atitikti teises aktuose nustatytus reikalavimus, btitinus i5duodant leidimq dirbti ar
susipaZinti su jslaptinta informacija.

V SKYRIUS
Slas peRoIGA$ EINANdTo vALSTvBES .TARNAUToJo

FUNKCIJOS

z. $ias pareigas einantis valstybes tarnauto.ias vykdo iias funkcijas:
7.l. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veikl4, skiiia gio skyriaus pareigilnams

tarnybinss u2duotis ir kontroliuoja jq vykdymq, uZtikrindarnas tinkamE skyriaus uidaviniq ir finkcijq
jgyvendinimq;

7 '2' pagal kompetencij4 rengia bei datyvauja rengiant teises aktq, reglamentuojandiq bausmiq,
nesusijusiq su laisves atemimu ir probacijos vykdymo, projektus;

7'3' koordinuoja Lie{uvos probacijos tarnybos veiklos organizavim4, koordinuoja tinkamq ir
vienod4 bausmiq, nesusijusir.l su laisves atemimu ir probacijos vykdym4, iocialinio tyrimo iivadq
rengimq.

7.4' teikia Lietuvos probacijos tarnybai rnetoclinq ir praktinE pagalb4 vykclant teisrnrl
nuosprendiius (nutanis), diegiant ir vykdant nuteistrlq nusikalstamo 

"ig"rio ririlor ver:tinimo,
resocializacijos ir atkuriamojo teisingumo priemones;

7'5. planuoja ir.uZtikrina asmenLl stebejim4 elektroninio stebejimo sistemoje;
7'6' kontroliucrja i3 institucijq ar asmenLl gaunamq infbnnacij4 ir uziikrina operaryvu

reagavimq;
7.7, koordinucrja ir kontroliuoja atkuriamojo teisingumo ir resocializacijos priemoniq

vykdym4 probacij os tarnyboj e;
7,8. uZtikrina infornracijgs.apie paros laikotarpio ypatingus ivykius, kriminogeninq b[klg be i

5iq duorrenq perdavirnE vadovybei ir kitiems atsakingiems asmeninrs;
7'9. teikia I.ietuvos probacijos tamybos direktoriui si0lymus del teisinio reguliavimo,

susijusio su bausmiq, nesusijusiq su laisves atemimu ir probacijos, socialinio tyrimo iivadrl rengimo,
tobulinimo;

7'10. pagal kompetencij4 organizuoja ir kontroliuoja saugomq asmenq, kuriems taikoma
apsauga nuo nusikalstamo poveikio, probacijos ir bausmiq, nesusijusiq, su laisves atemimu,
prieZi[ros vykdym4, nuteistrjq socialines aplinkos tyrimq;

7.1 | ' koordinuoja probaci.ios tarnybos bendradarbiavimq su valstybes ir savivaldybes
instituciiomis ir istaigornis, asociacijomis, religinemis bendruonrenenris ir bendrijomis, savanoriais;

instituc .,1'ffi1;:xi:'J:ifr1,,?11;'i*iTJj jlfi1'#,"i1,,?il1iln ;JilIili";H,illlisvadq imais, rengia atsakymus i juos, uZtikrinclamas teisetus prohacijos tarnybos
pareig0

7, 12. informuoja Lietuvos probacijos tarnybos rJirektoriq apie nustatyrus triikumus probacijos
tanrybos veikloje ir siillo priemones jiems pabalinti;
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7'13. teikia pasi0lymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui del teises aktq pakeitimo,
papildymo ar pripaiinimo netekusiais galios;

7.14' vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pob0dzio Lietuvos
probacijos tamybos direktoriaus pavedimus, tam kad biitq jgyvendinti skyriui pavesti uidaviniai ir
funkcijos.

VI SKYRIUS
sns paRucAS EINANdTo vALSTyBES TARNAUToJo pAvALDUMAS

8. Veiklos koordinavimo lr kontroles skyriaus vir$ininkas tiesiogiai pavaldus Lietuvos
probac ijos tarnybos direktoriu i.

SusipaZinau

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)


