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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 6 straipsnio 5 dalimi,  Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi ir  

atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – 

Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-265 „Dėl Vilniaus pataisos 

namų valdymo struktūros schemos ir administracijos struktūros patvirtinimo“, Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. V-565 ,,Dėl įgaliojimo tvirtinti 

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių statutinių 

įstaigų pataisos pareigūnų pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus“, Vilniaus pataisos namų 

Darbo tarybų 2019 m. liepos 29 d. posėdžio protokolą Nr.1-72, Kalėjimų departamento dokumentų 

valdymo sistemos priemonėmis suderintą Vilniaus pataisos namų pataisos pareigūnų pareigybių 

sąrašo projektą, išsiųstą Kalėjimų departamentui 2019 m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. 9-9316 ,,Dėl 

Vilniaus pataisos namų pataisos pareigūnų pareigybių sąrašo projekto suderinimo“: 

 1. T v i r t i n u Vilniaus pataisos namų pareigybių sąrašą (pridedama). 

 2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 

2.1. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 3-197 ,,Dėl 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 3-95 ,,Dėl Vilniaus pataisos 

namų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

2.2.  Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 3-199 ,,Dėl Vilniaus 

pataisos namų direktoriaus 2019 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 3-95 ,,Dėl Vilniaus pataisos namų 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 3. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui: 

3.1. su šiuo įsakymu supažindinti dokumentų valdymo sistemos priemonėmis direktoriaus 

pavaduotojus ir struktūrinių padalinių vadovus; 

3.2. šį įsakymą paskelbti įstaigos interneto svetainėje. 

 4.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d. 

 

 

 


