ĮSAKYMAS ATLIKTI VIEŠUOSIUS DARBUS
Šis lapelis paaiškina, kas yra įsakymas atlikti viešuosius darbus, jo reikšmę jums, ir
ką galite daryti, jei esate nepatenkintas gaunamomis paslaugomis
Kas yra įsakymas atlikti viešuosius darbus?
Teismas gali įsakyti atlikti viešuosius darbus, jei pripažįsta jus kaltu ar jei jūs pats prisipažįstate
kaltu dėl nusikaltimo, kurį galima bausti kalėjimu. Jei sutiksite, tai reikės nemokamai dirbti
visuomeniniais pagrindais. Viešųjų darbų galima paskirti mažiausiai 40 valandų, bet ne daugiau 240
valandų. Tam atitinkamas įsakymas yra 1996 metų (Šiaurės Airijos) Kriminalinio teisingumo
įsakymas (13 straipsnis).

Kada gali būti įsakyta atlikti viešuosius darbus?
Gali būti įsakyta atlikti viešuosius darbus, kai teisėjas arba magistracinis teisėjas nusprendžia duoti
jums galimybę įrodyti teismui, kad galite likti visuomenėje ir daugiau nebenusikalsti.

Jei sutiksiu, ką reiškia tas įsakymas atlikti viešuosius darbus?
Jei sutiksite atlikti viešuosius darbus:






Jums duos nurodymus, kur reikės juos atlikti
Pasakys, kad pradėti ir baigti
Tiksliai pasakys, koks tai darbas ir ko iš jūsų tikimasi
Privalote būti punktualus, gerai elgtis ir dirbti kiek galėdamas geriau
Privalote pasakyti viešųjų darbų vykdymą prižiūrinčiam pareigūnui, jei pakeisite gyvenamąją
vietą

Šių instrukcijų būtina laikytis.

Kokį darbą turėsiu dirbti?

Viešųjų darbų yra daug ir įvairių, pavyzdžiui, nekvalifikuotas darbas, stalininkystė, pastatų
restauravimas ar atnaujinimas, darbas labdaros parduotuvėse ar visuomeniniame centre
pagyvenusiems žmonėms. Kur įmanoma, bus stengiamasi rasti darbą pagal jūsų sugebėjimu,
interesus ir patirtį.

Kur reikės dirbti?
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Bus dedamos visos pastangos, kad rastume darbo netoli jūsų gyvenamosios vietos ar kitoje
tinkamoje vietovėje. Tačiau kartais gali reikėti įveikti ir didesnį atstumą iki darbo.

Kas atsitiks, jei nenorėsiu vykdyti viešųjų darbų įsakymo?
Jums tik tada galima duoti įsakymą vykdyti viešuosius darbus, jei sutiksite. Jūs turite iki galo
suprasti, ko iš jūsų tikimasi.

Kas prižiūri, kaip atliekami viešieji darbai ?
Šiaurės Airijos lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės priežiūros valdyba (Probation
Board) yra atsakinga už viešųjų darbų atlikimą.
Priklausomai nuo to, kur jums lieps atlikti viešuosius darbus, jus prižiūrės arba lygtinio atleidimo nuo
laisvės atėmimo bausmės priežiūros valdybos darbuotojai arba kitos organizacijos darbuotojai. Bus
registruojamas jūsų lankomumas, elgesys ir darbo kokybė.

Kas atsitiks, jei negalėsiu atvykti?
Apie tai tuoj pat turite pranešti prižiūrėtojui (Supervisor). Jei to nepadarysite, jums gali prireikti grįžti
į teismą. Jei susirgsite, turėsite pateikti gydytojo pažymėjimą. Dėl bet kokio neatvykimo turės būti
pateiktas pateisinamas dokumentas.

Kas atsitiks, jei negalėsiu laikytis viešųjų darbų įsakymo salygų?
Jei neatvyksite į darbą, kaip įsakyta, nepranešite pareigūnui (Probation Officer), kad pakeitėte
adresą, netinkamai elgsitės darbe arba blogai dirbsite, viešųjų darbų įsakymo vykdymo pareigūnas
(Community Service Officer) raštu pareikalaus, kad jus nusiųstų atgal į teismą.
Duomenys apie jūsų neatvykimą į darbą ir elgesį gali būti pateikti, kaip įrodymai, teisėjui arba
magistraciniam teisėjui. Tada teismas gali nuspręsti:
1. Paskirti jums iki £400 svarų baudą ir toliau pratęsti įsakymo vykdymą
arba
2. nutraukti įsakymo vykdymą ir tvarkytis su jumis kitu būdu dėl pirminio nusikaltimo

Nukentėjusiųjų informacijos programa
Informacija apie nukentėjusiuosius yra pagrindinė tokių programų dalis. Ją nusikaltėliai išklauso
tam, kad ateityje nebenusikalstų.
Šiaurės Airijos lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės priežiūros komisijos (angl.
santrumpa PBNI) Nukentėjusiųjų informacijos programa pradėjo veikti 2005 m. spalio mėnesį. Ji
suteikia informacijos nukentėjusiesiems apie tai, kas vyksta, kai nusikaltėliui paskiria bausmę, dėl
kurios jį turi prižiūrėti lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės priežiūros komisija (Probation
Board).
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Nukentėjusiesiems, kurie nori dalyvauti šioje programoje, suteikiama bendro pobūdžio informacija.
Pavyzdžiui, tai gali būti teismo nutarties galiojimo trukmė ar bet kokie kiti papildomi reikalavimai.
Asmeninių duomenų apie nusikaltėlius nepateikiama.

Jei esate nepatenkinti suteiktomis paslaugomis
Jei manysite, kad paslaugos nepatenkinamos, pasikalbėkite su atitinkamu personalo nariu arba
susisiekite su jo/jos viršininku. Jei nenorite to padaryti arba jei ir po to esate nepatenkinti, parašykite
adresu:
The Complaints Officer
PBNI Headquarters,
80-90 North Street,
Belfast
BT1 1LD
T. 028 9026 2400
Pareigūnas, atsakingas už nusiskundimų tyrimą, per penkias dienas patvirtins, kad jį gavo ir pilnai jį
ištirs. Jei nenorite pasinaudoti šia pasiūlyta tvarka, galite pasiklausti patarimo kitų asmenų.
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Kontaktiniai duomenys
Šiaurės Airijos lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo
bausmės komisija (Probation Board for Northern Ireland)
Padalinių telefonų numeriai
Belfasto padalinys
Įvertinimo skyrius
Andersonstown Road
Antrim Road
Falls Road
Newtownards Road
Ormeau Road
Jaunimo teisingumo skyrius

028 9026 2400
028 9060 2988
028 9075 7631
028 9023 1763
028 9073 9445
028 9064 7156
028 9031 3162

Kitų miestų padaliniai
Antrim
Armagh
Ballymena
Coleraine
Cookstown
Dungannon
Enniskillen
Londonderry (Crawford’o aikštė)
Londonderry (Waterside)
Newry
Newtownards
Omagh
Portadown

028 9442 8475
028 3752 5243
028 2565 2549
028 7035 3141
028 8676 1211
028 8772 2866
028 6632 4383
028 7126 4774
028 7134 6701
028 3026 3955
028 9181 7778
028 8224 6051
028 3833 3301

Kalėjimai
Maghaberry
Magilligan
Hydebank

028 9261 6772
028 7775 0434
028 9049 1015

Šiaurės Airijos lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės komisija (Probation Board for Northern
Ireland)
PBNI Headquarters (Būstinė)
80/90 North Street
Belfast
BT1 1LD
T: 028 9026 2400
F: 028 9026 2436
E: info@pbni.org.uk
Tinklalapis. www.pbni.org.uk
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