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Lietuvos probacijos tarnybos

KLAIPEDOS REGIONO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBES APRASYVTNS

I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

1' Klaipedos regiono skyriaus vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybes tamautojas.
2.Pareigybes pgandis - vyresnysis pataisos pareigunas.
3. Pareigines alLgos koeficientas (baziniais dydZiais) _ 6_10.

II SI(YRIUS
PASKIRTIS

4. Klaipedos regiono skyriaus (toliau - Skyrius) specialisto pareigybe reikalinga Lietuvos
prrobacijos tamybos direktoriaus nustatytoje veiklos teritorijoje vykdyti pieLinrqurrn.rrq, kuriems
p'askirta probacija, vie5qjq darbq ir laisves apribojimo bausmes, baudZiamojo poveikio (i5skyms
turto konfiskavim4 i5plestinl turto konfiskavimq ir imokas I nukentejuriqlq ttro ,rrrrikulti-o
asmenq fondQ ir auklejamojo poveikio priemones (iSskyrus [spejim4lr atidavim4 i speciali4
auklejimo istaigfl ir atlikti asmens socialines aplinkos, kriminogeninirl veiksniq, taip pat kitq
aplinkybirL galindiq padeti teismui individualizuoti probacijos s4lygas, tyrimus, kuruoti pri.6rt.r
specialistq tamybinE veikl4 teikti jiems metodinq pagalba,.

ilI SI(YRIUS
VEIKLOS SRITIS

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

IV SI(YRIUS
SPECIALUS NNTXALAVIMAI STAS PAREIGAS EINANdIAM VALSTYBES

TARNAUTOJUI

6. Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1' turi tureti ne Zemesnl kaip auk5t4ji universitetini arba jam lygiaverti iSsilavinim4;
6.2. b[ti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatS.mais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglzLmentuojandiais probacij4 bausmiq, nesusijusiq
srt laisvds atdmimu, baudZiamojo poveikio ir auklejamojo poveikio priernoniq vykdymq ir glbeti
ju:os taiky'ti;

6.3. tureti ne maZesnq kaip 1 metq darbo patirti bausmiq vykdyno srityje;
6.4. sklandZiai destli mintis ra5tu ir Lodliu;
6.5. buti susipailinusiam su dokumentq rengimo taisyklemis, moketi dirbti kompiuterinemis

N/licrosoft Offi ce programomi s ;

6.6. tureti teisq vairuoti ne Zemesnes kaip ,,B" kategorijos transporto priemones;
6.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigunams Tarnybos Kalejimq departamente prie

Li etuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;



z

6.8. atitikti sveikatos bflkles reikalavirnus, nustatytus Sveikatos blkles reikalavimq
asmenims, pretenduoiantiems i vidaus ar kitq statutinE tamyb4 mokytis vidaus reikalq profesinio
mokymo istaigos ivadinio mok5nno kursuose ar sl,atutines istaigos uudouo siuntimu kltoje Svietimo
[staigoje, pareigunams, kursantams, sQvade, patvirtintame LGtuvos Respublikos vidaus reikalq
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. isakymu,Nr. 1V-380lV-618, pzLgal sio s4vado III skilti.

V SKYRIUS
Sns PAREIGAS EINANdIo VALSTYBES TARNAUT'Jo

FUNKCIJOS

7. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo sias funkcijas:
a ir vykdo probuojamqjq ir asmenq, kuriems
ausmes, baudZiamojo poveikio (i5skyrus turto
okas i nukentejusiqjq nuo nusikaltimo asmenq

yms lspejimq ir atidavim4 [ speciali4 auklejimo

7 '2. atlieka kaltinamqjq socialines aplinkos, kriminogeniniq veiksniq, taip pat kitq
zrplinkybit5 galindiq padeti teismui individualizuoti probacijos s4Iygas, tyrimus ir rengia socialinio
tyrimo iSvadas;

7.3. reikia prieZiflroje esantiems asmenims informacijq apie probacijos, viesqjq darbq ir
laisves apribojimo bausmiq, baudZiamojo poveikio (iSskyrus turto konfiskavim4 isplestin[ turto
konfiskavimq ir lmokQ i nukentejusiqjq nuo nusikaltimq asmenq fond{ ir auklejamojo poveikio
(iSskyrus ispejim4 ir atidavim4 i speciali4 auklejimo istaigq) priemoniq riykdymo tvarkq ir s4lygas,
Sias baudZiamosios atsakomybes priemones atliekandirr asmenr+ teises iipareigas;

7.4. tengia, teikia teismui Lietuvos Respublikos lstatymq nustatlus teikimus I medLiagq
bei atstovauja teismo posedZiuose nagrinejant teikimus;

7'5' atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalejimq departamento prie
L'ietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriurn up.obrrotas nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo metodikas;

7'6' teises aktq nustatla tvarka atlieka socialines aplinkos i5tyrimus pagal laisves atemimo
vietq paklausimus;

7'7' teises aktq nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamqjq ir nuteistqjq asmens ir kitus
informacinius duomenis, susijusius su asmens soci
kitq aplinkybiq, galindiq padeti teis 

smens socl 
;ir?:1':'#rn'fl'Jl;-,itiij

vie5rgq darbq ir laisves apribojimo amojo poveikio 
^priemoniq

vykdymu, tvarko probacijos tamybos diq asmenq asmens bylas bei teikia jas j archyv4
dirba su informacinemris sistemomis;

7.8. teikia savo ir priskirtq specialistq
al.askaitoms sudaryti;

7.9. pagal kompetencijq vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metq veiklos plan4 bei kitus
patvirtintus priemoniq planus ;

7.10. ent
direktoriaus ian
vlgkdo elgesi ms
poroje - vyro ir moters);

7'II. vykdydaraas asmenq prieZilrq bendradarbiauja su valstybes ir savivaldybiq
institucijomis ir lstaigomis, asociacijomis, religine mis bendruomenemis ir bendrijomis, savanoriais;

7 '12. kuruoja priskirtq specialistq tamybinE veikl4 juos konsultuoja ir teikia metodinq
pagalbau vertina ir teikia sitlymus del priskirtq specialistq kompetencijos ,rgdy-o ir kvalifikacijos
kelimo poreikio;

7 .I3. pagal komLpetencijq teises aktq nustatyta tvarka, nagrineja asmenq pra5ynus, skundus
ir praneSimus, rengia atsakynq i juos projektus;

apibendrintus duomenis veiklos ir statistinems



-)

7.14. pagal kompetencij4 dalyvauja komisijq ir darbo grupiq veikloje, uZtikrindamas
komisijoms ir darbo grupems pavestq uZduodiq tinkam4 igyvendinim4;

7.15. nesant Skyriaus vir5ininko (atostogq,ligos, komandiruotes atveju), atlieka jo funkcijas;
7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobUaZio pavedimus tarn,

kad bfitq pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

VI SKYRIUS
S T,q.s PAREIGAS EINANdIo VALS TYBE S TARNAUToJo

PAVALDUMAS

8. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vir5ininkui

llusipaZinau

(para5as)

(vardas ir pavarde)

(data)


