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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATRANKOS ATŠAUKIMO

2020 m. gegužės            d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Atrankos  į  laisvas  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūno  pareigas
tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos Respublikos  vidaus  reikalų ministro  2019 m. vasario 12 d.
įsakymu Nr.  1V-142 ,,Dėl  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministro  2019 m. sausio  15 d.
įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ 9
punktu  ir  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-108 ,, Dėl Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų
ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  pareigybių  sąrašo  patvirtinimo“  (su  vėlesniais
pakeitimais):

1.  A  t  š  a  u  k  i  u   atranką  į  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos
Ikiteisminio tyrimo skyriaus (A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas/Technikos g. 34, Kaunas) vyriausiojo
tyrėjo pareigybę (vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė – 8), paskelbtą  Kalėjimų
departamento  direktoriaus  2020  m.  gegužės  5  d.  įsakymo  Nr.  V-118  „Dėl  atrankų  į  laisvas
Kriminalinės  žvalgybos  valdybos  Ikiteisminio  tyrimo  skyriaus  pareigybes  paskelbimo“  1.9
papunkčiu.

2. P a v e d u  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui:
2.1.  informuoti  pretendentus,  pateikusius  dokumentus  dalyvauti  atrankoje  į  Kalėjimų

departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus (A. Mickevičiaus g.
11, Kaunas/Technikos g. 34, Kaunas) vyriausiojo tyrėjo pareigybę, apie atrankos atšaukimą;

2.2. informaciją apie atrankos atšaukimą viešai paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

Direktorius 
Virginijus Kulikauskas
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