
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ ATLEIDŽIAMŲ

DARBUOTOJŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

2022 m. birželio      d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  valstybės  tarnybos  įstatymo  21  straipsniu,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 57 straipsniu bei siekdamas objektyviai  įvertinti  įspėtų dėl
pareigybių  panaikinimo  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  darbuotojų  prioritetus
pagal atrankos kriterijus ir atlikti jų atranką:

1. S u d a r a u Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų atleidžiamų darbuotojų
atrankos  komisiją,  kuri  vykdys  Kalėjimų  departamente  ir  jam pavaldžioje  įstaigoje  įspėtų  apie
galimą atleidimą darbuotojų atranką į laisvas pareigybes (toliau – Atrankos komisija):

1.1.  Ligita  Valalytė  –  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotoja  (komisijos
pirmininkas);

1.2.  Reda  Skirkevičiūtė  –  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriaus
patarėja;

1.3.  Edita  Žaltauskė  –  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriaus
patarėja;

1.4.  Olga  Kilkinova  –  Lietuvos  teisėsaugos  pareigūnų  federacijos  teisininkė
(profesinės sąjungos atstovas);

1.5. Kęstutis Pauliukas – Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės
sąjungos pirmininkas (profesinės sąjungos atstovas).

2.  S  k  i  r  i  u  Atrankos  komisijos  sekretore  Giedrę  Marcijonienę,  Kalėjimų
departamento Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. P a v e d u Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu
supažindinti:

3.1. Kalėjimų departamento vadovybę, administracijos padalinių vadovus ir Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų vadovus;

3.2. šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje bei intranete.

Direktorius Virginijus Kulikauskas
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