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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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