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SIAULIU REGIONO SI(YRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBES APRASYVT,q,S

I SKYRIUS
PAREIGYBE S CHARAKTERISTIKA

1. Siauliq regiono skyriaus specialistas yra statutinis valstybes tarnautojas.
2.Pareigybes grandis - pataisos pareigunas.

3. Pareigines algos koeficientas (baziniais dydZiais) - 5-9.

II SI(YRIUS
PASKIRTIS

4. Siaulirf regiono skyriaus (toliau - Skyrius) specialisto pareigybe reikalinga Lietuvos
probacijos tarnybos direktoriaus nustatytoje veiklos teritorijoje vykdyti prieZiur4 asmenq, kuriems
paskirta probacija, vie5qjq darbq ir laisves apribojimo bausmds, baudZiamojo poveikio (i5skynrs

turto konfiskavim4 i5plestini turto konfiskavim4 ir imokas i nukentejusiqjq nuo nusikaltimo
asmenq fond{ ir auklejamojo poveikio priemones (iSskyrus ispejim4 ir atidavim4 i speciali4

auklejimo istaigg ir atlikti asmens socialines aplinkos, kriminogeniniq veiksniq, taip pat kitq
aplinkybirf, galindiq padeti teismui individualizuoti probacijos s4lygas, tyrimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -
probacijos ir bausmiq, nesusijusiq su laisves atemimu, vykdymo uZtikrinimo - funkcijas.

IV SI(YRIUS
SPECIALIEJII REIKAL AVIMAI ST,q.S PAREIGAS EINANiIAM VALSTYBES

TARNAT]TOJUI

6. Valstybes tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1. turi tureti ne Zemesni kaip auk5tqji kolegini (auk5tesniji, Gytq iki 2009 metq, ar

specialqji vidurini, ie)'tAiki 1995 metq) arba jam lygiaverti i5silavinim4;
6.2. b[ti susripaZinusiam su Lietuvos lRespublikos istatynais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais probacij4 bausmir; nesusijusiq

su laisvds atdmimu, baudZiamojo poveikio ir aukleiamojo poveikio priemoniq vykdym4
6.3. sklandZiai destli mintis ra5tu ir LodLiu1,

6.4. bilti susipaZinusiam su dokumentq rengimo taisyklemis, moketi dirbti kompiuterinemis
Microsoft Offrce programomis ;

6.5. tureti teisq vairuoti ne Zemesnes kaip B kategorijos transporto priemones;

6.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigunams Tarnybos Kalejimq departamente prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os statute;



L

6.7. atitikti sveikatos bukles reikalavirrrus, nustatytus Sveikatos bflkles reikalavimq
asmenims, pretenduojimtiems i vidaus ar kitq statutinq tamybq mokyis vidaus reikalq profesinio
mokymo istaigos ivadinio mokyno kursuose ar statutines lstaigos vadovo siuntimu kitoje Svietimo

lstaigoje, pareigunams, kursantams, s4vade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalq
ministro ir Lietuvos R,ospublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. lsakymu Nr. 1V-
380/V-618, pagal Sio sqvado III skilti.

V SKYRIUS
Sras pARETcAS ErNANiro vALSTyBES TARNAUToJo

FUNKCIJOS

7. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo Sias funkcijas:
7.1. Skyriaus veiklos teritorijoje planuoja ir vykdo probuojamqjq ir asmenq, kuriems

paskirta vie5qjrf darbq ir laisves apribojimo bausmes, baudZiamojo poveikio (i5skynrs turto
konfiskavimq i5plestini turto konfiskavimq ir imokas i nukentejusiqjq nuo nusikaltimo asmenq
fond$ ir auklejamojo, poveikio priemones (i5skyms ispejim4 ir atidavim4 i speciali4 auklejimo
istaig{ prieZi[r4

7.2. atlieka kaltinamqjq socialines aplinkos, kriminogeniniq veiksniq, taip pat kitq
aplinkybirS galindiq padeti teismui individualizuoti probacijos s4lygas, tyrimus ir rengia socialinio
tyrimo i5vadas;

7.3. teikia prieZifiroje esantiems asmenims informacijq apie probacijos, vie5qjq darbq ir
laisves apribojimo bausmiq, baudZiamojo poveikio (iSskyrus turto konfiskavim4 i5plestini turto
konfiskavim4 ir imok4 i nukentejusiqjq nuo nusikaltimq asmenrl fond4) ir auklejamojo poveikio
(iSskyrus ispejim4 ir atidavim4 i speciali4 auklejimo lstaig$ priemoniq vykd5'rno tvark4 ir sqlygas,
Sias baudZiamosios atsrakomybes priemones atliekandiq asmenq teises ir pareigas;

7.4. rengia. teikia teismui Lietuvos Respublikos istatymq nustatytus teikimus t medliag1
bei atstovauja teismo posedZiuose;

7.5. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos verlinimus pagal Kalejimq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas nusikalstarno elgesio rizikos
vertinimo metodikas;

7.6. teises aktqL nustatyta tvarka atlieka socialines aplinkos i5tyrimus pagal laisves atemimo
vietq paklausimus;

7.7. teises akttl nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamqjq ir nuteistqjq asmens ir kitus
informacinius duomenLis, susijusius su asmens socialines aplinkos, kriminogeniniq veiksniq, taip pat
kitq aplinkybiq, galirLdirl padeti teismui individualizuoti probacijos s4lygas, tyrimu, probacijos,
vie5qjq darbq ir lais.'zds apribojimo bausmiq, auklejamojo ir baudZiamojo poveikio priemoniq
vykdymu, tvarko prir;ZiDroje esandiq asmenq asmens bylas bei teikia jas i archyv4 dirba su

informacinemi s si stemomis ;

7.8. teikia duomenis veiklos ir statistinems ataskaitoms sudaryti, pagal kompetencij4 vykdo
Lietuvos probacijos tamybos metq veiklos plan4bei kitus patvirtintus priemoniq planus;

7.9. vykdo Kalejimrl departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus aprobuotas motyvacij4 keidiandias programas, taip pat esant tamybiniam bttinumui
vykdo elgesio keitimo programas, kurioms keliami specifiniai reikalavimai (programos vedamos
poroje - vyro ir moterrs);

7.10. vykdydamas asmenq pieLlur4 bendradarbiauja su valstybes ir savivaldybiq
institucijomis ir istaigomis, asociacijomis, religinemis bendruomenemis ir bendrijomis, savanoriais;

7.I1. pagal kompetencij4 teises aktq nustatfi"a tvarka, nagrineja asmenq pra5ymus, skundus
ir prane5imus, rengia atsakymq i juos projektus;

7.12. vykdo kirtus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pob[dZio pavedimus tam,
kad bttqpasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.
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VI SKYRIUS
Sr.q,s PARETGAs nrN,tNilo VALS TyBE s TARNAUTOJO

PAVALDUMAS

^ x.
8. Sias pareigas- einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vir5ininkui.

SusipaZinau

(para5as)

(vardas, pavarde)

(data)


