KALEJIMU DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
MOKYMO CENTRO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PRETENDENTV I PAREIGÜNU PAREIGAS FIZINIO IR DALYKINIO
PASIRENGIMO PATIKRINIMV 2014 M.IV KETVIRTI GRAFIKO
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AtsiZvelgdamas I Skyrimo i pareigünq pareigas Kalejimq departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir Siam departamentui pavaldZiose istaigose atrankos budu
taisykliq, patvirtintq Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau - Kalejimq departamentas) direktoriaus 2011 m. gruodùio 20 d. [sakymu Nr. V-384 ,,Del
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m.
liepos 2 d. [sakymo Nr. V-169 ,,Del Skyrimo i pareigünq pareigas Kalejimq departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Siam departamentui pavaldíiose istaigose atrankos
büdu taisykliq patvirtinimo" pakeitimo", 22 punkto reikalavimus:
1. T v i r t i n
Pretendentq i pareigünq pareigas fizinio ir dalykinio pasirengimo
patikrinimq 2014 m.IV ketvirti grafik4 þridedama).

u

2.Pavedu:

-

2.1. Valdemarui Kazakui, Kalöjimq departamento Mokymo centro (toliau Mokymo
centras) Mokymo skyriaus vyriausiajam specialistui, paskelbti Pretendentq i pareigünq pareigas
fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimq2}l4 m. IV ketvirti grafik4 Mokymo centro interneto
tinklalapyje;
2.2. Jolantai Sabaliauskienei, Mokymo centro Bendrqjq reikalq skyriaus vyresniajai
specialistei, iki 2014 m. gruodZio 19 d. parengti Pretendentr¿ pareigünq pareigas fizinio ir
dalykinio pasirengimo patikrinimq 2015 m. I ketvirr[ grafik4.
3. Ip a r e i g o j u Mokymo centro Bendrqjr¿reikah¿ skyriaus inspektorç Dali4Bei5ienç
su Siuo [sakymu pasira5ytinai supaZindinti Pretendentq i pareigünq pareigas f,rzinio ir dalykinio
pasirengimo patikrinimo komisijos narius Mokymo centro Mokymo skyriaus vir5ininkç Zan4
Mitiajev4 Mokymo centro Mokymo skyriaus vyriausiqjq specialistç Ing4 Dovidaitienç, Kalejimq
departamento Apsaugos, prieZiüros ir [skaitos skyriaus vir5inink4 Evald4 Gasparaviðiq, Mokymo
centro Mokymo skyriaus vyriausi4ji specialist4 Kastyti Lizunau Kalejimq departamento Teises ir
personalo skyriaus vir5ininko pavaduotoj4 Eugenijq Suliok4 ir Mokymo centro Mokymo skyriaus
inspektoriq Edvard4 Zeneviðir¿ bei Sios komisijos sekretorp Mokymo centro Bendrqjt¿ reikalq
skyriaus vyresni4j 4 specialistç Jolantq Sabaliauskienç.

i

-

-

Direktorius

Remigijus NorvaiSis

Benclrqjq reikalq sþriar/
luriskonsuttas¿fl41-

Bendn¡jr¡ rcikair¡ skyriaus

vyrcgho¡i s¡cciliistù

:l 5 t

\tt
¿' ¿
/ ,,'fi ¿i+r/
-'..,\,
(_./
/ ?-UJ
^¿)-,1,b
ol

lì ;t ! i :l l¡¡,

u]!
"*,,.þ,,&.
2",',ffi${¡åu.
N4

i':icfi

ái

Rokas I-uko5áitis
.ú ú./Q - ç3 -É5-

Lsi

ninre

dpf Wþæ*m"

PATVIRTINTA
Kalej imr¿ departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os
Mokymo centro direktoriaus
201i m. rugsèjo K¿. ¡saprmu Nr. V -423

PRETENDENTU I PAREIGÜNU NANEIGAS FIZINIO IR DALYKINIO
PASIRENGIMO PATIKRINIMU 2OI4 M. IV KETVIRTI GRAFIKAS

Eit.
Nr.

Fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimo data

Pastabos

Spalio mên.

I

2014 m. spalio 9 d.

2

2014 m. spalio 23 d.

Lapkriðio mèn.
a

J

2014 m.lapkriðio 6 d.

4

2014 m.lapkriðio 20 d.

Gruodåio mén.
5

2014 m. eruodZio 3 d.

6

2014 m. eruodZio 18 d.

Pastabos:
1. Fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimq pradâia- 9.00 val.
2' Pretendentai iMokymo centr4privalo atvykti [staigos jiems nurodyt4dien4iki 8.45 val.
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