
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO 

2021 m. sausio      d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsnio 2 dalimi, Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  darbo  tarybos  rinkimų
organizavimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos  (toliau  – Kalėjimų departamentas)  direktoriaus  2017 m.  gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. V-553 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 3, 4 punktais
ir  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
darbo  tarybos  2020  m.  gruodžio  23  d.  pranešimą  Nr.  LV-6303  „Dėl  darbo  tarybos  rinkimų
organizavimo ir vykdymo“:

1. S u d a r a u  šios sudėties Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos darbo tarybos rinkimų komisiją (toliau – komisija):

1.1. Gintaras Motuzas, Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus patarėjas;
1.2. Audrė  Mišeikienė,  Kalėjimų  departamento  Resocializacijos  skyriaus  vyriausioji

specialistė;
1.3. Saulius Klišauskas, Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis

specialistas;
1.4. Ustina Labakojė, Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus psichologė;
1.5. Vilma  Motiejūnienė,  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos  Koordinavimo  ir  analizės

skyriaus  vyriausioji specialistė.
2. N u r  o d a  u  komisijai,  vadovaujantis  Aprašu,  organizuoti  Kalėjimų departamento

darbo tarybos rinkimus.
3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-559 „Dėl Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo tarybos rinkimų komisijos
sudarymo“.

4.  P  a  v  e  d  u   Veiklos  organizavimo  skyriui  supažindinti  su  šiuo  įsakymu  1.1–1.5
papunkčiuose nurodytus komisijos narius.

Direktorius                                                                                                          Virginijus
Kulikauskas





DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312
Vilnius, Lietuva (2021-01-15 10:32:16)

Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos darbo tarybos rinkimų
komisijos sudarymo

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-01-12 Nr. V-6

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Kulikauskas, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-11 17:30:43 (GMT+02:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-01-11 17:31:07 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Petrovskienė, Raštinės administratorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-01-12 10:24:02 (GMT+02:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-01-12 10:24:29 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-27 17:36:44–2025-01-25 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2021-
01-15 10:32:16)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2021-01-15 10:32:16 atspausdino Miroslavas Sinkevič

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
	PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

	DIREKTORIUS

