
PATVIRTINTA

SAUC;UMO VALDYMO SKYRIAUS PATAREJO
PAREIG'YBES APRASvvrns

I SKYRIUS
PAREIGYBE S CHARAKTERISTIKA

1. Saugumo valdyrno skyriaus patardjas yra karjeros valstybes tarnautojas.

U SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Saugumo valdyrno skyriaus patarejo pareigybe reikalinga kontroliuoti Saugurno

valdymo skyriaus specialior;ios veiklos srities - iskaitos darb4 Siauliq tardymo izoliatoriuje (toliarr -
Siautiq TI), vykdyti suimtqiq ir nuteistqjq iskaitos prieLiirq, suimtqjq ir nuteistqjq priemim4 i
istaig4, nukreipim4 i kitas ir;taigasr ir jq paleidim4 i5 istaigos.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Sias pareigas ei.nantisi valstybes tarnautojas vykdo funkcijas veiklos srityje - bausmiq
vykdymo sistemoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIX-ALAVIMAI SIAS PAREIGAS EINANCIAM VALSTYBES

TAR}[AUTOJUI

4. Valstybes tarnautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosiLus

reikalavimus:
4.1. tureti auk5t4ji universitetini ar jam prilygintq socialiniq mokslq studijq srities, teises

krypties i5silavinim4;
4.2. turdti ne maZersrrg kaip 3 metq patirtiteisinio darbo srityje;
4.3. tureti darbo pl,anavimo ir koordinavimo igfdZiq, sugebeti koordinuoti kolektyvini

darb4, gebeti apibendrinti ir perteikti prakting patirti, analitiSkai m4styti, greitai orientuotis,
komunikuoti, operatyviai pri imti racionalius sprendimus ;

4.4. bnri susipaZinursiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais istatymais ir teises
aktais, reglamentuojandiais suimtqjq ir nuteistqlq fskait4, valstybes tarnyb4, vie54ji administravim4,
bausmiq skyrim4 ir vykdymal ir dokumentq rengim4, tvarkym4 ir apskait4;

4.5. moketi dirbti ,,I[icrosoft Office" programiniu paketu.

V SKYRIUS
STns PAREIGAS EINANdIo VALSTYBES TARNAUToJo FUNKcIJoS

5. Sias pareigas einantis valstybes tarnautojas vykdo Sias funkcijas:
5.1. organizuoja Sarrgumo valdymo skyriaus darbuotojq, vykdandiq specialiosios veikllos

srities - iskaitos funkcijas,'veikl4, paskirsto uZduotis ir kontroliuoja jq vykdym4;
5.2. organizuoja suimtqjq ir nuteistqjq dokumentacijos del paleidimo, konvojavimo ir

priemimo i Siauliq TI, rengirn4;



z

5.3. koordinuoja teismq nuosprendZiq, nutardiq bei kitq ikiteisminio ty'rimo pareigDnq.

prokurorq sprendimq vykdynq;
5.4. teikia Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

(toliau - Kalejimq departamentas) duomenis apie laisves atdmimo vietose laikomq suimtqjq ir
nuteistqjq skaidiq ir jq kait4. JKalejimq departamento direktoriaus nustatyta tvarka teikia ataskaitas ir
kitus duomenis apie suimtuosrius ir nuteistuosius;

5.5. organizuoja alvykusiq suimtqjq, nuteistqjq ir nuteistqjq are5to bausme bylq ir
dokumentacijos patikr4, uZtikrina priemimo I Siauliq TI pagristum4;

5.6. uZtikdna suirrLtiesiems paskirtq kardomosios priemones - sudmimo taikymo ir
nuteistiesiems bei nuteistiesiiems are5to bausme paskirtq terminuoto laisvds atemimo bei areSto

bausmiq r,ykdymo terminq kontrolg;
5.7. vien4 kart4 per metus organizuoja nuteistqjq, kurie palikti istaigoje atlikti fkio

darbus, bausmes terminq sutiikrinim4 su esandiais asmens bylose dokumentais ir nuteistqiq asmens

iskaitos kortelemis;
5.8. uZtikrina savalaiki prane5imq iSsiuntim4 teismams, ikiteisminio tyrimo pareigunams,

prokurat[roms, Migracijos tamyboms prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalq ministerijos;
5.9. koordinuoja savalaiki ir teising4 duomenq suvedim4 i informacines sistemos

,,Prisonis" iskaitos posistemLg bei dokumentq priemim4, paskyrim4 ir dokumentq registravim4
dokumentq valdymo sistemoj e Doclogix;

5.10. pildo Suimtqjq ir nuteistqjq kaitos ir apskaitos registracijos Zumal4;

5.1 1 . pagal kompetencij4 teikia suimtiesiems ir nuteistiesiems informacij4;
5.12. pagal kompete,ncij4 rengia atsakymq projektus i Teisingumo ministerijos, Kalejimq

departamento, teismq, prokurat[ry ir kitq valstybes institucijq bei pareiglnq ir visuomeniniq
organizacijq raStus bei i suimtqjq, nuteistqjq ir kitq asmenrl praSymus, parei5kimus ir skundus,

uZtikrinant Lietuvos Respublikos vie5ojo administravimo istatymo nuostatq igyvendinim4, asmenq

teisg i pagrist4 ir objektyvrl asrnenr+ pra5ymq, skundq ir parei5kimq nagrinejim4, informacijos
suteikim4, bei asmens duomernq toising apsaug4;

5.13. supaZindina Saugumo valdymo skyriaus specialistus (vyresniji specialist4),
vykdandius specialiosios veiklos srities - iskaitos funkcijas, su naujais fstatymais, jq pakeitimais,

isakymais, kitais teises aktais ir teikia jiems metoding bei prakting pagalb4;
5.14. siekiant Saug,umo valdymo skyriaus tikslq igyvendinimo, vykdo ir kitus su

uZimamomis pareigomis susijusius istaigos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojandio Saugumo
valdymo skyriq, Saugumo valdymo skyriaus virSininko nenuolatinio pobtidZio pavedimus ir
nurodymus.

VI SKYRIUS
Slq.s PAREIGAS EINANdIo VALSTYBES TARNAUToJo PAVALDUMAS

-x.6. Sias pareigas eirrantis valstybes tamautojas yra tiesiogiai pavaldus Saugumo valdymo
skyriaus virSininkui.

SusipaZinau

(paraSas)

(vardas, pavarde)
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