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ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

(RESOCIALIZACIJAI) PAREIGYBĖS APRAŠYMO PAKEITIMO

2022 m. birželio        d. Nr. 1-
Šiauliai

1. P a k e i č i u   Šiaulių  tardymo  izoliatoriaus  direktoriaus  2019  m.  rugpjūčio  22  d.
įsakymo Nr. 1/01-197 „Dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymo
Nr.  1/01-26  „Dėl  Resocializacijos  skyriaus  darbuotojų  pareigybių  aprašymų  patvirtinimo“
pakeitimo“  1.1  papunkčiu  patvirtinto  Resocializacijos  skyriaus  vyriausiojo  specialisto
(resocializacijai) pareigybės aprašymą:
1.1.  pakeičiu 5.2 papunktį ir išdėstau jį taip:

„5.2. koordinuoja RS specialistų (resocializacijai) darbą, užtikrindamas jo kontrolę“;
1.2.  pakeičiu 5.15 papunktį ir išdėstau jį taip:
„5.15. nesant (atostogos, liga, komandiruotė it  kt.) RS vyriausiojo specialisto,  vykdo jo

pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.
3. P a v e d u:
3.1. šio  įsakymo  rengėjui  su  įsakymu  supažindinti  direktoriaus  pavaduotojus  ir

administracinių padalinių vadovus;
3.2. Resocializacijos skyriaus viršininkui su įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus;
3.3. Veiklos  organizavimo skyriaus  vedėjui  organizuoti  pareigybių  aprašymo pakeitimo

paskelbimą įstaigos internetinėje svetainėje.

Direktorius Saulius Rajunčius
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