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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠO 
PAKEITIMO

 

2020 m.                             d. Nr. V-
Vilnius 

1. P a k e i č i u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  direktoriaus  2019  m.  spalio  9  d.  įsakymą  Nr.  V-321  „Dėl
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  darbo  reglamento
patvirtinimo“:

2. Papildau 81. punktu ir jį išdėstau taip: 
„81. Esant  poreikiui  ir  galimybei,  padalinio  vadovo  argumentuotu  siūlymu  Kalėjimų

departamento direktoriui, ir darbuotojo, norinčio dirbti nuotolinį darbą, sutikimu, nuotolinį darbą
galima  dirbti  ir  ilgesnį  nei  5  dienų  per  mėnesį  terminą.  Kalėjimų  departamento  direktorius
rezoliucija suteikia leidimą arba motyvuota rezoliucija nesuteikia leidimo dirbti ilgesnį nei 5 dienų
per mėnesį nuotolinį darbą.“.

3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9.  Sprendimą  dėl  leidimo  ne  daugiau  kaip  5  dienas  per  mėnesį  dirbti  nuotolinį  darbą

suteikimo arba nesuteikimo priima tiesioginis darbuotojo vadovas.“. 
4. Į p a r e i g o j u Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyrių su šiuo įsakymu

supažindinti  Kalėjimų  departamento  darbuotojus  ir  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų
direktorius. 

Direktorius Virginijus Kulikauskas
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