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1. P a k e i č i u Saugumo valdymo skyriaus nuostatų, patvirtintų Laisvės atėmimo vietų
ligoninės direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės
administracijos padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“ (toliau - nuostatai):

1.1. 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9.  Skyriaus  darbo  organizavimo  pagrindas  yra  Ligoninės  metinis  veiklos  planas,

skyriaus  pusmetiniai  darbo  planai,  apsaugos  ir  priežiūros  postų  planas,  konvojaus  planas,
budinčiosios pamainos, dieninės pamainos pataisos pareigūnų bei pataisos pareigūnų, atliekančių
dinaminės priežiūros funkcijas, tarnybos organizavimo žiniaraščiai bei šie nuostatai.“;

1.2. 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10.  Skyriui  patvirtintos  šios  pareigybės:  skyriaus  viršininkas,  skyriaus  vyriausiasis

specialistas  (pareigybės  aprašymas  (1)),  skyriaus  patarėjas,  skyriaus  vyriausiasis  specialistas
(pareigybės aprašymas (2)), skyriaus vyriausiasis specialistas (pareigybės aprašymas (3)), skyriaus
vyresnysis  specialistas,  skyriaus  inspektorius  (pareigybės  aprašymas  (1)),  skyriaus  inspektorius
(pareigybės aprašymas (2)), skyriaus inspektorius (pareigybės aprašymas (3)), skyriaus specialistas
(pareigybės aprašymas (1)), skyriaus specialistas (pareigybės aprašymas (2)), skyriaus specialistas
(pareigybės aprašymas (3)), skyriaus specialistas (pareigybės aprašymas (4)), skyriaus specialistas
(pareigybės aprašymas (5)), skyriaus specialistas (pareigybės aprašymas (6)), skyriaus specialistas
(pareigybės aprašymas (7)), skyriaus jaunesnysis specialistas (pareigybės aprašymas (1)), skyriaus
jaunesnysis specialistas (pareigybės aprašymas (2)), skyriaus jaunesnysis specialistas (pareigybės
aprašymas (3)) ir skyriaus jaunesnysis specialistas (pareigybės aprašymas (4)).“;

1.3. V skyriaus Saugumo valdymo skyriaus valdymo schemą (pridedama).
2. P a p i l d a u  Nuostatus 15 punktu ir jį išdėstau taip:
„15.  Skyriaus  pareigūnai  Ligoninėje  laikomų  nuteistųjų  ir  suimtųjų  priežiūrą  vykdo

naudojant dinaminės priežiūros metodus numatytus teisės aktuose“.  
3.  P a v e d u  Veiklos  organizavimo  skyriaus  patarėjai  Monikai  Mišeikienei su  šiuo

įsakymu dokumentų valdymo sistemos priemonėmis supažindinti direktoriaus pavaduotoją Tomą
Bartninką ir l. e. Saugumo valdymo skyriaus viršininko pareigas Saulių Sadauską.

Direktorius                                             RamūnasŠilobritas



V. SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VALDYMO SCHEMA

Skaičiai skliausteliuose (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) reiškia pareigybės aprašymo numerį.
_____________________
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