






 

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 18 D.  

ĮSAKYMO NR. 1/01-228 „DĖL SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO 

SPECIALISTO (DINAMIMEI PRIEŽIŪRAI) IR SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS 

SPECIALISTO (DINAMINEI PRIEŽIŪRAI) PAREIGYBĖS APRAŠYMŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2020 m. gegužės 25 d. Nr. 1-157 

Šiauliai 

  

1. P a k e i č i u  Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymą 

Nr. 1/01-228 „Dėl Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (dinaminei priežiūrai) ir 

Saugumo valdymo skyriaus specialisto (dinaminei priežiūrai) pareigybės aprašymų patvirtinimo“: 

1.1.  papildau Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (dinaminei priežiūrai) 

pareigybės aprašymą 5.18 papunkčiu ir išdėstau jį taip: 

„5.18. Tiria administracinius pažeidimus ir priima sprendimą administracinių nusižengimų 

bylose.“; 

1.2.  papildau Saugumo valdymo skyriaus specialisto (dinaminei priežiūrai) pareigybės 

aprašymą 5.22 ir 5.23 papunkčiais ir išdėstau juos taip: 

„5.22. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl Lietuvos Respublikos 

administracinių nusižengimų kodekse numatytų pažeidimų; 

5.23. priima suimtuosius (nuteistuosius) asmeniniais klausimais.“ 

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 vyriausiąjį specialistą (dinaminei priežiūrai) ir Saugumo valdymo skyriaus specialistus; 

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“. 

 

 

 

Direktorius Saulius Rajunčius 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 18 D.  

ĮSAKYMO NR. 1/01-228 „DĖL SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO 

SPECIALISTO (DINAMIMEI PRIEŽIŪRAI) IR SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS 

SPECIALISTO (DINAMINEI PRIEŽIŪRAI) PAREIGYBĖS APRAŠYMŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-288 

Šiauliai 

  

1. P a k e i č i u  Saugumo valdymo skyriaus specialisto (dinaminei priežiūrai) pareigybės 

aprašymo, patvirtinto Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 

1/01-228 „Dėl Saugumo valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (dinaminei priežiūrai) ir Saugumo 

valdymo skyriaus specialisto (dinaminei priežiūrai) pareigybės aprašymų patvirtinimo“ 4.1 papunktį 

ir jį išdėstau taip: 

„4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, 

arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą“. 

2. P a v e d u: 

2.1. šio įsakymo rengėjui su įsakymu supažindinti direktoriaus pavaduotojus, Saugumo 

valdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą (dinaminei priežiūrai) ir Veiklos organizavimo skyriaus 

vedėją; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


