
LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJIMŲ NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLAS
IR PRIIMTI SPRENDIMUS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENOJE

2022 m. gegužės     d. Nr. V-
Vilnius 

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  administracinių  nusižengimų  kodekso  589
straipsnio 38¹ punktu, 615 straipsnio 3 dalimi:

1. N u r o d a u,  kad Lietuvos probacijos tarnyboje administracinių nusižengimų teiseną
dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 38¹ punkte nustatytų
administracinių  nusižengimų  pradeda,  administracinių  nusižengimų  tyrimą  atlieka  ir
administracinių  nusižengimų  protokolus  surašo  pareigūnai,  kurių  pareigybės  priskirtos  Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statuto priede nurodytoms 2–12 pareigybių grupėms.

2. Į g a l i o j u:
2.1. Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnus, kurių pareigybės priskirtos Vidaus tarnybos

statuto priede nurodytoms 2–12 pareigybių grupėms:
2.1.1. Lietuvos probacijos tarnybos vardu nagrinėti administracinių nusižengimų bylas;
2.1.2. priimti sprendimą dėl administracinio nusižengimo bylos atnaujinimo;
2.2. Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnus, kurių pareigybės priskirtos Vidaus tarnybos

statuto  priede  nurodytoms  2–6  pareigybių  grupėms,  priimti  sprendimą  dėl  administracinio
nusižengimo bylą nagrinėjančio jam pavaldaus pareigūno nušalinimo.

3. P a v e d u  Administravimo skyriui:
3.1. su šiuo įsakymu supažindinti Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnus;
3.2. organizuoti šio įsakymo paskelbimą Lietuvos probacijos tarnybos interneto svetainėje

ir Teisės aktų registre.
4. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

Direktorius    Romas Ostanavičius
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