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Atsižvelgdamas  į  Administracinių  nusižengimų  kodekso  pakeitimų  įgyvendinimo
priemonių  plano,  patvirtinto  Lietuvos  probacijos  tarnybos  direktoriaus  2020  m.  sausio  22  d.
įsakymu Nr. V-14 „Dėl Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų įgyvendinimo priemonių
plano patvirtinimo“, 5 punktu:

1. P a k e i č i u:
1.1.  Kauno  regiono  skyriaus  viršininko  pareigybės  aprašymą,  patvirtintą  Lietuvos

probacijos  tarnybos direktoriaus  2019 m. balandžio 15 d.  įsakymo Nr.  LP-01/1-49 „Dėl  Kauno
regiono skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.1. papunkčiu, ir papildau nauju
5.26. papunkčiu: 

„5.26.  nagrinėja  administracinių  nusižengimų  bylas  ir  priima  sprendimus
administracinių nusižengimų teisenoje.“;

1.2.  Kauno regiono skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybės aprašymą, patvirtintą
Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. LP-01/1-49 „Dėl
Kauno regiono skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.2. papunkčiu, ir papildau
nauju 5.16. papunkčiu: 

„5.16.  nagrinėja  administracinių  nusižengimų  bylas  ir  priima  sprendimus
administracinių nusižengimų teisenoje.“;

1.3.  Kauno regiono skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, patvirtintą
Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. LP-01/1-49 „Dėl
Kauno regiono skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.3. papunkčiu, ir papildau
nauju 5.19. papunkčiu: 

„5.19.  nagrinėja  administracinių  nusižengimų  bylas  ir  priima  sprendimus
administracinių nusižengimų teisenoje.“;

1.4.  Kauno regiono skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, patvirtintą
Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. LP-01/1-49 „Dėl
Kauno regiono skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.4. papunkčiu, ir papildau
nauju 5.16. papunkčiu: 

„5.16.  nagrinėja  administracinių  nusižengimų  bylas  ir  priima  sprendimus
administracinių nusižengimų teisenoje.“;

1.5.  Kauno regiono skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, patvirtintą
Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. LP-01/1-49 „Dėl
Kauno regiono skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.5. papunkčiu, ir papildau
nauju 5.16. papunkčiu: 

„5.16.  nagrinėja  administracinių  nusižengimų  bylas  ir  priima  sprendimus
administracinių nusižengimų teisenoje.“;

1.6.  Kauno regiono skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, patvirtintą
Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. LP-01/1-49 „Dėl



Kauno regiono skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.6. papunkčiu, ir papildau
nauju 5.18. papunkčiu: 

„5.18.  nagrinėja  administracinių  nusižengimų  bylas  ir  priima  sprendimus
administracinių nusižengimų teisenoje.“;

1.7.  Kauno regiono skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, patvirtintą
Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. LP-01/1-49 „Dėl
Kauno regiono skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.7. papunkčiu, ir papildau
nauju 5.15. papunkčiu: 

„5.15.  nagrinėja  administracinių  nusižengimų  bylas  ir  priima  sprendimus
administracinių nusižengimų teisenoje.“;

1.9.  Kauno  regiono  skyriaus  specialisto  pareigybės  aprašymą,  patvirtintą  Lietuvos
probacijos  tarnybos direktoriaus  2019 m. balandžio 15 d.  įsakymu Nr.  LP-01/1-49 „Dėl  Kauno
regiono skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ 1.9. papunkčiu, ir papildau nauju
5.13. papunkčiu: 

„5.13.  nagrinėja  administracinių  nusižengimų  bylas  ir  priima  sprendimus
administracinių nusižengimų teisenoje.“.

2. P a v e d u:
2.1.  Administracijos  reikalų  skyriui  su  šiuo  įsakymu  supažindinti  Kauno  regiono

skyriaus viršininkę Ramunę Samoilovienę;
2.2.  Kauno  regiono  skyriaus  viršininkei  Ramunei  Samoilovienei  su  šiuo  įsakymu

supažindinti Kauno regiono skyriaus pareigūnus.

Direktorius                                                                                                            Vytautas Lamauskas
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