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1. P a k e i č i u  Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymą
Nr. 1/01-31 „Dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus Saugumo valdymo skyriaus darbuotojų pareigybės
aprašymų patvirtinimo“:

1.1. papildau Saugumo valdymo skyriaus specialisto (atsakingo už režimo reikalavimų
užtikrinimo priemones) pareigybės aprašymą 5.18 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

„5.18.  surašo  administracinių  nusižengimų  protokolus  dėl  Lietuvos  Respublikos
administracinių nusižengimų kodekse numatytų pažeidimų.“;

1.2. papildau  Saugumo  valdymo  skyriaus  vyriausiojo  specialisto  (atsakingo  už  budinčią
pamainą) pareigybės aprašymą 5.25 papunkčiu ir išdėstau jį taip:

„5.25.  Tiria administracinius pažeidimus ir priima sprendimą administracinių nusižengimų
bylose.“
2. P a v e d u:

2.1. Veiklos  organizavimo  skyriaus  vyresniajam  raštvedžiui  su  įsakymu  supažindinti
direktoriaus  pavaduotoją,  Saugumo  valdymo,  Resocializacijos  ir  Veiklos  organizavimo  skyrių
vadovus;

2.2. Saugumo valdymo skyriaus viršininkui  su įsakymu supažindinti  Saugumo valdymo
skyriaus vyriausiuosius specialistus (atsakingus už budinčią pamainą) ir Saugumo valdymo skyriaus
specialistę Ingą Brasienę;

2.3. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui organizuoti:
2.3.1. pareigybės aprašymo paskelbimą įstaigos internetinėje svetainėje;
2.3.2. duomenų įvedimą į valstybės tarnybos registrus „Vatis“ ir „Vataras“.
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šiaulių tardymo izoliatorius, Trakų g. 10, 76286
Šiauliai, Lietuva (2022-07-13 10:37:37)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS
DIREKTORIAUS 2019 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO
NR. 1/01-31 „DĖL ŠIAULIŲ TARDYMO
IZOLIATORIAUS SAUGUMO VALDYMO
SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS
APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-05-27 Nr. 1-162

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Tvirtinimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Saulius Rajunčius, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-05-27 15:31:57 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-05-27 15:32:39 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-17 09:43:40–2021-04-16 09:43:40

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Grikšelienė, Vyresnioji raštvedė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-05-27 15:36:14 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-05-27 15:36:57 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2020-05-04 11:16:20–2022-05-04 11:16:20

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
07-13 10:37:38)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2022-07-13 10:37:38 atspausdino Paulius Blažukas

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	ĮSAKYMAS
	DĖL ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS DIREKTORIAUS 2019 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1/01-31 „DĖL ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
	2020 m. gegužės d. Nr. 1-
	Šiauliai
	
	1. Pakeičiu Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 1/01-31 „Dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus Saugumo valdymo skyriaus darbuotojų pareigybės aprašymų patvirtinimo“:
	1.1. papildau Saugumo valdymo skyriaus specialisto (atsakingo už režimo reikalavimų užtikrinimo priemones) pareigybės aprašymą 5.18 papunkčiu ir išdėstau jį taip:
	„5.18. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų pažeidimų.“;

