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VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO 

 
 

 

2020 m. lapkričio  d. Nr.  

Vilnius 

 

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus pataisos namų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos pavadžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 8.16 punktu, 

Vilniaus pataisos namų ūkinei ir finansinei veiklai gerinti ir atsižvelgdamas į Vilniaus pataisos namų 

Darbo tarybų 2020 m. lapkričio 24 d. posėdžio protokolą Nr. 1-229: 

1. T v i r t i n u Ūkinės ir finansinės veiklos komisijos darbo reglamentą (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. balandžio 10 

d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl ūkinės ir finansinės veiklos komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento 

patvirtinimo“, 3 punktą. 

3. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui dokumentų valdymo sistemos priemonėmis 

supažindinti su šiuo įsakymu Ūkinės ir finansinės veiklos komisijos narius Haliną Žukovską, Romą 

Ostanavičių, Janiną Martinkienienę, Martą Jasiulevičienę, Darių Čekavičių, Iloną Jankūnienę, 

direktoriaus patarėją, įstaigos struktūrinių padalinių vadovus, struktūrinių padalinių vadovams 

supažindinti su šiuo įsakymu pavaldžius darbuotojus ir įsakymą paskelbti įstaigos interneto svetainėje. 

 

 

Direktorius                 Viktoras Davidenko 

 

  

 



PATVIRTINTA 

Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus 

2020 m. lapkričio    d. 

įsakymu Nr.  

 

 

 

ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ūkinės ir finansinės veiklos komisija (toliau – Komisija) yra Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus patariamasis organas, kuris analizuoja bei kontroliuoja Vilniaus pataisos namų ūkinę ir 

finansinę veiklą, numato priemones jai gerinti, svarsto ir teikia Vilniaus pataisos namų direktoriui 

pasiūlymus dėl įstaigos biudžeto asignavimų planavimo ir valstybės turto efektyvaus, atitinkančio 

programose nustatytus uždavinius ir tikslus, naudojimo. 

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais 

Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

teisingumo ministro ir Kalėjimų departamento direktoriaus  įsakymais ir kitais teisės aktais bei šiuo 

reglamentu. 

3. Komisiją sudaro, keičia jos sudėtį ir panaikina Vilniaus pataisos namų direktorius savo 

įsakymu. 

4. Komisijos sprendimai įstaigos direktoriui nėra privalomi. 

 

II SKYRIUS 

KOMISIJOS FUNKCIJOS 

 

 

5. Komisija, Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavedimu, svarsto: 

5.1. Vilniaus pataisos namų ūkinę ir finansinę veiklą; 

5.2. Vilniaus pataisos namams numatytų metinių biudžetinių asignavimų vykdant įstaigos metinį 

veiklos planą racionalų paskirstymą bei panaudojimą; 

5.3. Vilniaus pataisos namų darbuotojams darbo užmokesčio priemokų, koeficientų, premijų, 

pašalpų skyrimo ir keitimo klausimus; 

5.4. Vilniaus pataisos namų darbuotojų darbo bei socialinių sąlygų gerinimo klausimus; 

5.5. Vilniaus pataisos namų pareigybių sąrašo keitimo klausimus. 

5.6. Vidaus kontrolės, įskaitant ir finansų kontrolę, funkcionavimo Vilniaus pataisos namuose, 

efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl šios kontrolės procedūrų tobulinimo. 

6. Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavedimu Komisija gali svarstyti ir kitus 5 punkte 

nenurodytus klausimus. 

 

III SKYRIUS 

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Komisija iškilusius klausimus sprendžia posėdžių metu, kuriuos inicijuoja Vilniaus pataisos 

namų direktorius arba Komisijos pirmininkas, kai jo nėra Komisijos pirmininko pavaduotojas. 

8. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį surašo Komisijos sekretorius (Nacionalinio 

bendrųjų funkcijų centro atstovas). Posėdžio protokolą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai 

ir sekretorius. Komisijos narių pasirašytas protokolas ne vėliau kaip per tris darbo dienas po Komisijos 

posėdžio pateikiamas Vilniaus pataisos namų direktoriui. 

9. Komisijos posėdžio protokole gali būti pateikta Komisijos nario, nesutinkančio su sprendimu, 

atskira motyvuota nuomonė. 

10. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo daugiau kaip pusė Komisijos 

narių. Sprendimai priimami paprasta jame dalyvavusių Komisijos narių balsų dauguma. 



11. Prireikus, Komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, Komisijos pirmininko pavaduotojas turi teisę 

pakviesti į posėdžius Vilniaus pataisos namų darbuotojus. 
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