
 

 

 

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL PAREIGŪNŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO  

KOMISIJOS SUDARYMO 

 

2020 m. kovo      d. Nr. 

Vilnius 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 35 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos 

Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“ 2.3 papunkčiu, Vidaus tarnybos 

sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 1V-142 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 

statuto įgyvendinimo“ pakeitimo“, 1.8 papunkčiu, atsižvelgdamas į Vilniaus apskrities ikiteisminio 

tyrimo įstaigų profesinės sąjungos 2020 m. sausio 22 d. raštą Nr. VA17-23(20) ,,Dėl profesinės 

sąjungos atstovo delegavimo į komisijas“, į Vilniaus pataisos namų profesinės sąjungos Lietuvos 

teisėsaugos pareigūnų federacijos filialo 2020 m. sausio 29 d. raštą Nr. 20M-2 ,,Dėl VPNPS atstovo 

delegavimo“ ir į Vilniaus pataisos namų darbo tarybų (toliau ‒ darbo tarybos) 2020 m. kovo 17 d. 

posėdžio protokolą Nr. 1-46: 

1. S u d a r a u  dviems metams Vilniaus pataisos namų pareigūnų tarnybinės veiklos 

vertinimo komisiją (toliau – Komisija) tokios sudėties: 

1.1.  Romas Ostanavičius, direktoriaus pavaduotojas (Komisijos pirmininkas); 

1.2. Halina Žukovska, direktoriaus pavaduotoja (atliekanti Komisijos pirmininko 

funkcijas, Komisijos pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti Komisijos darbe); 

1.3. Darius Čekavičius, 1-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininkas (Lietuvos 

teisėsaugos pareigūnų federacijos filialo ,,Vilniaus pataisos namų profesinė sąjunga“ atstovas); 

1.4. Milda Mečkovskienė, Veiklos organizavimo skyriaus patarėja (žmogiškųjų išteklių 

valdymo klausimais); 

1.5. Rolandas Ruslanas Jakučionis, 2-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininkas; 

1.6. Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė, l. e. Resocializacijos skyriaus viršininko pareigas;  

1.7. Ilona Jankunienė, 2-ojo saugumo valdymo skyriaus jaunesnioji specialistė (Vilniaus 

apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovė). 

2. S k i r i u  Komisijos sekretore Mildą Sadauskienę, Veiklos organizavimo skyriaus 

vyresniąją specialistę. 

3. Į p a r e i g o j u: 

3.1. šio įsakymo 1.3 ir 1.7 punktuose nurodytus asmenis (profesinių sąjungų atstovus) 

dalyvauti Komisijos posėdyje, kai yra vertinamas pareigūnas, esantis atitinkamos profesinės sąjungos 

narys; 

3.2. darbo tarybos atstovą Andrių Križanauską, Resocializacijos skyriaus specialistą (jam 

nesant ‒ Paulių Karpičių, 2-ojo saugumo valdymo skyriaus specialistą) stebėtojo teisėmis dalyvauti 

Komisijos posėdyje, kai yra vertinamas pareigūnas, nesantis profesinės sąjungos nariu. 

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

 



4.1. supažindinti šio įsakymo 1-2 ir 3.2 punktuose nurodytus asmenis su šiuo įsakymu; 

4.2. paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje. 

       5. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. gegužės 

8 d. įsakymą Nr. 3-141 ,,Dėl pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“. 
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