
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL INDIVIDUALIŲ TARNYBINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO

2021 m. gegužės    d.  Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vidaus  tarnybos  statuto  71  straipsniu  bei
Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų  ministro  2019  m.  sausio  15  d.  įsakymu  Nr.  1V-55  „Dėl  Lietuvos  Respublikos  vidaus
tarnybos statuto įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas):

1. S u d a r a u dvejiems metams Individualių tarnybinių ginčų komisiją (toliau – Komisija)
tokios sudėties:

1.1.  Saulius Arbačiauskas,  Kalėjimų departamento prie  Lietuvos Respublikos  teisingumo
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Imuniteto skyriaus vyriausiasis tyrėjas, - komisijos
pirmininkas;

1.2.  Olga  Kilkinova,  Lietuvos  teisėsaugos  pareigūnų  federacijos  atstovė,  -  komisijos
pirmininko pavaduotoja;

1.3. Ligita Dilinskienė, Lietuvos Respublikos ikiteisminių tyrimų įstaigų profesinės sąjungos
atstovė, - komisijos narė.

1.4. Vitalijus Jagminas,  Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos
atstovas, - komisijos narys;

1.5 Dainius  Jasas,  Kalėjimų  departamento  Saugumo  valdymo  skyriaus  vyriausiasis
specialistas, - komisijos narys;

1.6. Reda Skirkevičiūtė, Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus patarėja, -
komisijos narė.

2. P a v e d u:
2.1.  Komisijai  spręsti  statutinio  valstybės  tarnautojo  ir  Kalėjimų  departamento  ginčus,

vadovaujantis Aprašu.
2.2.  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriui  su  šiuo  įsakymu supažindinti

Komisijos pirmininką ir narius bei kopiją pateikti profesinių sąjungų atstovams.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. gegužės 27

d.  įsakymą  Nr.  V-214  „Dėl  Individualių  tarnybinių  ginčų  komisijos  sudarymo“  su  visais  jo
pakeitimais ir papildymais.

Direktorius                Virginijus Kulikauskas
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