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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 71 straipsnio 2 dalimi ir
Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų  ministro  2019 m. sausio  15 d.  įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl  Lietuvos  Respublikos  vidaus
tarnybos statuto įgyvendinimo“:

1. S u d a r a u  dvejų  metų  laikotarpiui  Šiaulių  apskrities  vyriausiojo  policijos
komisariato tarnybinių ginčų komisiją (toliau – Komisija): 

1.1.  Marius  Jablonskas,  Šiaulių  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  (toliau  –
Šiaulių aps. VPK) viršininko pavaduotojas (Komisijos pirmininkas);

1.2.  Roma  Katinienė,  Lietuvos  policijos  profesinės  sąjungos  pirmininkė  (Komisijos
pirmininko pavaduotoja);

1.3.  Jūratė  Ugenskienė,  Šiaulių  aps.  VPK Valdymo organizavimo skyriaus  vyresnioji
specialistė (Komisijos sekretorė), jos nesant, sekretoriaus funkcijas atlieka kitas Šiaulių aps. VPK
Valdymo organizavimo skyriaus darbuotojas;

1.4.  Vytautas  Lukošius,  Šiaulių  aps.  VPK  Kriminalinės  policijos  organizuoto
nusikalstamumo tyrimo valdybos viršininkas;

1.5. Robertas Radavičius, Šiaulių aps. VPK Kelių policijos tarnybos viršininkas;
1.6. Giedrius Urbonas, Šiaulių aps. VPK Valdymo organizavimo skyriaus vedėjas;
1.7. Aurelijus Koskus, Šiaulių aps. VPK Darbo tarybos pirmininkas;
1.8. Loreta Soščekienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė;
1.9. Saulius Grigonis, Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.
2. N u s t a t a u, kad profesinių sąjungų atstovai turi teisę, jiems nedalyvaujant Komisijos

posėdyje dėl svarbių priežasčių, skirti dalyvauti kitą tos pačios profesinės sąjungos atstovą.
3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato

viršininko 2016 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 40-V-82 „Dėl pavedimo dvišalei komisijai vykdyti
individualių tarnybinių ginčų komisijos funkcijas“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Viršininkas                                                    Ramūnas Sarapas
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