
KAUNO APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

. ISAKYMAS
DEL ATRANKOS PASKELBIMO

2017 m. sausio -14 a.Nr.V - l0
Kaunas

Vadovaudamasis Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto l2 straipsniu, Pataisos pareiglnq tamybos organizavimo taisykliq, patvirtintq
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. isakymo Nr. 1R-59 ,,Del pataisos
pareiglnq tamybos organizavimo taisykliq ir pataisos pareiglnq tarnybines veiklos vertinimo
komisijos nuostatq patvirtinimo" 6, 9 punktais ir Kauno apygardos probacijos tarnybos
Savivaldybiq probacijos skyriaus virSininkes Aistes Pu5inaitytes 2017 m. sausio 27 d. tamybini
prane5im4 Nr. SavVD-4 ,,Del pakaitinio pareiglno Bir5tono ir Prienq rajono savivaldybiq veiklos
teritorij ose atrankos organizavimo":

l. S k e I b i u atrankE Kauno apygardos probacijos tamybos Savivaldybiq probacijos
skyriaus inspektoriaus (pakaitinio), darbui BirStono miesto ir Prienq rajono savivaldybiq teritorijoje,
pareigybei uZimti: pareigybes lygis - B, pareigybes kategorij a - 7 .

2. Specialieji reikalavimai pretendentams:
2.1. tureti ne Zemesni kaip aukStEji neuniversitetini ar jam prilygint4 @ageidautina

socialiniq mokslq srities: teisini, psichologini ar socialinio darbo) iSsilavinim4;
2.2. bUti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais probacij4, bausmiq, nesusijusiq
su laisves atdmimu, baudZiamojo poveikio ir auklejamojo poveikio priemoniq vykdym4;

2.3. sklandZiai destyti mintis raStu ir LodLfu;
2.4. buti susipaZinusiam su dokumentq rengimo taisyklemis, moketi dirbti

kompiuterinemis Microsoft Office programomis;
2.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pataisos pareigtnams Tarnybos Kalejimq

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os statute.
3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2017 m. vasario 14 d. asmeni5kai

privalo pateikti istaigai:
3.1 . raS1.tini praSym4 leisti dalyvauti atrankoje;
3.2. asmens tapatybg ir iSsilavinim4 patvirtinandius dokumentus ir Siq dokumentq kopijas;
3.3. gyvenimo apraSym4;
3.4. uZpildytE Pretendento anket4 (gali bUti pildoma vietoje);
3.5. atspausdint4 privadiq interesq deklaracij4, pateikt4 per Valstybines mokesdiq

inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistem4.
4. ISsamesng informacrj4 apie skelbiam4 atrank4 galima gauti Kauno apygardos probacijos

tarnybos Administracijos reikalq skyriuje (adresu: Kgstudio g.36, Kaunas, 502,527 kabinetai, arba
tel.: 8 (37)20 02 88, (8 656) 19 794.

5. P a v e d u Kauno apygardos probacijos tarnybos Administracijos reikalq skyriui:
5.1. 5i isakym4 nedelsiant paskelbti Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos pavaldZioms istaigoms;
5.2. per 3 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo informacij4 vie5ai paskelbti istaigos

skelbimq lentoj e ir internetiniame tinklalapyj e.
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