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SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS
VIRSININKO PAREIGYBES APNASWTAS

I SKYRIUS
PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA

Saugumo valdymo skyriaus virsininkas yra statutinis valstybes tamautojas.
Parr:igybes grupe - 6.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3' Saugumo valdymo vir5ininko pareigybe reikalinga organizuoti Siauliq tardymo
izoliatoriaus apsaug4 (toliau-Siauliq TI arba istaiga) ir jame laikomq asmenq prieLiirq, vykdyti
personalines ir kiekybines nuteistqiq i. suimtqiq iskaitos iriqiudejimo kontrolg.

III SKYRIUS
sPE cI.arLUs nnmaLAVIMAI SLq.s pAREIGAS EINANdIAM pAREI GUNUI

4. Pareiglnas, einantis
reikalavimus:

slas parergas, turi atitikti Siuos specialiuosius

4.1. tuLreti auk5tEii universitetini ar jam prilygint4 socialiniq mokslq studijq srities teises
krypties iSsilavinim4;

4.2. tureti ne maZesng kaip 2 metq darbo patirti bausmiq vykdymo sistemoje;
4'3. Zinoti teises aktus, reglamentuojandius bausmiq vykdymo veikl 4,taippatUiti susipaZinusiam

su teises aktq reqgimo rekomendacijomis;
4.4. gerbeti planuoti, organizuoti, apibendrinti ir analizuoti savo ir pavaldaiq darbuotojq

veikl4, sklandZiaLi destyti mintis ZodLiuir ra5tu;
4'5' atitikti reikalavimus, nustatytus vidaus tarnybos sistemos pareigunams Lietuvos

Respublikos vid:rus tamybos statute;
4'6. moketi dirbti ,,Microsoft offltce" programinio paketo kompiuterinemis programomis;
4.7. atitikti III skilties reikalavimus.

pareigunams, grtyZinamiems i tarnybq ar siekiantiems atkurti statutinio valstybes tamautojo status4,
kursantams, s4vade;

4.8. atitikti fizinio pasirengimo trediojo lygio reikalavimams;
4.9. atitikti teisds aktuose nustatytus reikalavimus, butinus isduodant leidim4 dirbti ar

susipaZinti su i slaptinta informac Ij a, Lymima slaptumo Ly ma,, S I aptai...

sras pAREr cAS ErNiISff Xluf;" r" oNo FUNKCTJ. s

5 Sias pareigas einantis pareigunas vykdo sias funkcijas:
5'1' org;anizuoja Saugumo valdymo skyriaus darb4l pianuoja, organizuoja ir kontroliuoja

pavaldiiq darbuor.ojq darbL,paskirsto uZduotis ir icontroliuoiaj,+ vykdym4, .iztit rirru darbo drausmg;

PATVIRTINTA
S iauliq tardymo izoliatoriaus
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5'2' planuoja apsaugos ir prieZiiiros postq iSdestym4, kontroliuoja apsaugos ir prieZi[rospareigDnq tanrybl postuose, uZtikrindamas optimalq darbuoiojq isdestym4 tardymo izoliatoriujelaikomq asmenq apsaugai ir prieZiiirai;
5.3. nuolat analizuoja jaunesniqjq spe

imasi priemoniq jq Salinimui, uZtikrindamu, suua
5.4. apZiDri vietas, kur yra didZiausia ti

priemoniq pabegimq uZkardymui, uZtikrindamas
5.5. periodi5kai tikrina suimtqjq (nut

patalpas tvark4 bei jq laikymo s4lygas ir iraSo p
realizavimo tvark4;

5'6' llartu su Kriminalines Zvalgybos skyriumi imasi priemoniq, kad pas suimtuosius(nuleistuosius) nepatektq daiktai, kurie nenumatyti tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims
leidZiamq isigyti ir tureti maisto produktq, butiniausiq reikmenq ir kitq daiktq s4rase, siekdamas, kadsuimtiej i (nutei stiej i) negaletq j ais pasinaudoti ;

5'7 ' rengia lendrqiq kratq atlikimo plan4 ir kontroliuoja jo atlikim4, uztikrindamas efektyvq
Sios priemones tikslq igyvendinim4;

5'8' t'varko tarnybing dokumentacljL, uZtikrindamas dokumentq tvarkymo ir apskaitos
taisykliq reikalavimq igyvendinim4;

5'9' kontroliuoja budindiqiq pamainq dokumentacijos tvarkymq, uLtil<nndamas tinkam4
budejimo metu ivykusiq ivykiq apskait4;

5'10' p asmeniniais klausimais ir, esant galimybei,
sprendZia i5kilu menq teisiq bei pareigq |ealizavimq; -

5' 1 1' v q tarnybinius mokymui uZtikrindamas tinkam4 Siqpareiglnq teorir
5'12. kontrof_iuoja Saunamqjq ginklq, Saudmenq, specialiqjq ir rysio priemoniq isdavimo irpriemimo tvarki; uZtikrindamas jq saugojim4;

jos pokydius laiku pranesa istaigos
o skyriq, uZtikrindamas savalaiki ir

aitg dalyvauja budindiosios pamainos pareigDnq
pamaino s parei glml pasiruoSim 4 tamybai;

ikrinimus
valdymo
tatym1 ir

5'76'pagal. skyriaus kompetencrj4 atlieka tarnybinius tyrimus, uztikrindamas savalaiki,
iSsamq ir nesaliSk4 ivykiq iriq faktiniq aplinkybiq isaiskinim4;

ojektus i Te s, Kaleiimu
institucijq ,rro-"rrirriq

asmenq pra ir skundus,
rravrmo istatymo nuostatq igyvendinim4, asmenll

teisg i pagrist4 ir objektyvq asmenq pra5ymq, skundrl ir pareiski-q nugtinejim4, informacijos
suteikim4, bei asmens duomenq teising apsaug4.

5.18. kontroliuoja suimtqjq ir nuteistqjq dokumentacijos del paleidimo, konvojavimo ir. .x.pnemtmo 1 Siauliq TI, rengim4;
5' 19. atlieka teismq nuosprendZiq, nutardiq bei kitq ikiteisminio tyrimo pareig[nq, prokuronl

sprendimq vykdl.mo kontrolg;
5'20. koordinuoja atvykusiq i Siauliq TI suimtqjq, nuteistqjq ir nuteistqjq aresto bausme

priemim4.
5'21. ko'rrdinuoja suimtiesiems paskirtq kardomosios priemones - suemimo taikymo irnuteistiesiems beri nuteistiesiems aresto bausme paskirtq terminuoto laisves atemimo bei aresto

bausme vykdymc terminq atlikim4 ir kontrole;
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5.22. siekiant Saugumo valdymo skyriaus tikslq igyvendinimo, vykdo ir kitus su uZimamomis
pareigomis susijusius istaigos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojandio Saugumo valdymo skyriq,
nenuolatinio pobiidZio pavedimus ir nurodymus.

VI SKYRIUS
SIas PAREIGAS EINANdIo PAREIGUNo PAVALDUMAS

6- Sias pareigas einantis pareigDnas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui,
kuruojandiam Saugumo valdymo skyriq.

--rQy'- Siaulirltar oizoliatoriaus

Rasa SoHid



 

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 
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Šiauliai 

  

1. P a k e i č i u  Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymą 

Nr. 1/01-33 „Dėl Saugumo valdymo, Resocializacijos ir Kriminalinės žvalgybos viršininkų 

pareigybių aprašymų patvirtinimo“ papildant Saugumo valdymo skyriaus viršininko pareigybės 

aprašymą 5.24 papunkčiu ir išdėstau jį taip: 

„5.24. priima sprendimus dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo ir dėl 

pareigūno nušalinimo nuo administracinės bylos tyrimo“. 

2. P a v e d u: 

2.1. Veiklos organizavimo skyriaus vyresniajam raštvedžiui su įsakymu supažindinti 

direktoriaus pavaduotoją, Saugumo valdymo ir Veiklos organizavimo skyrių vadovus; 

2.2. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui organizuoti: 

2.2.1. pareigybės aprašymo paskelbimą įstaigos internetinėje svetainėje; 

2.2.2. duomenų įvedimą į valstybės tarnybos registrus „Vatis“ ir „Vataras“. 

 

 

Direktorius Saulius Rajunčius 

 

 

 

 

 

 

 
 


