
 

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS 
DĖL LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2020 M. KOVO 12 D.

ĮSAKYMO NR. V-49 „DĖL KONKURSO Į KAUNO REGIONO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGAS PASKELBIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKIUSIU GALIOS  

2020 m. kovo     d.   Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Pataisos  pareigūnų  rengimo  ir  tarnybos  organizavimo  taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl
Pataisos  pareigūnų  pareigybių  poreikio  nustatymo  metodikos  ir  pataisos  pareigūnų  rengimo  ir
tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 54 punktu, atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-
78 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių
įstaigų darbo organizavimo valstybės lygio ekstremalios situacijos metu“ 1.5.8. papunktį:

1. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus  2020
m. kovo 12 d.  įsakymą Nr.  V-49 „Dėl  konkurso į  Kauno regiono skyriaus  specialisto  pareigas
paskelbimo“.

2. P a v e d u Administracijos reikalų skyriui šį įsakymą paskelbti įstaigos interneto
svetainėje

Direktorius                                                                                                             Vytautas Lamauskas
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