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VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 25 D.

ĮSAKYMO NR. 3-247 “ DĖL ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS DARBO
REGLAMENTO PATVIRTINIMO”, PAKEITIMO

2022 m. sausio 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:

1. P a k e i č i u  Ūkinės ir finansinės veiklos  darbo reglamento, patvirtinto Vilniaus pataisos
namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-247 “Dėl ūkinės ir finansinės veiklos
darbo reglamento patvirtinimo” 7 punktą ir išdėstau taip:

“ 7. Komisija iškilusius klausimus sprendžia posėdžių metu,  kuriuos ne dažniau kaip du
kartus per mėnesį inicijuoja Vilniaus pataisos namų direktorius arba Komisijos pirmininkas, kai jo
nėra  Komisijos  pirmininko  pavaduotojas.  Komisijos  posėdžiai  organizuojami  naudojantis
telekomunikacijų galiniais įrenginiais, nuotoliniu būdu.”

2. 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,
Rolandą  Ruslaną  Jakučionį,  Mildą  Mečkovskienę,  Genovaitę  Bulonienę,  Martą  Jasiulevičienę,
Darių Čekavičių, Vitalijų Jagminą,  direktoriaus patarėją,  įstaigos struktūrinių padalinių vadovus,
struktūrinių padalinių vadovams supažindinti  su šiuo įsakymu  pavaldžius darbuotojus ir įsakymą
paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

Direktorius         Viktoras Davidenko



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilniaus pataisos namai, Rasų g. 8, 11350 Vilnius,
Lietuva (2022-01-31 13:38:36)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl ūkinės ir finansinės veiklos  darbo reglamento
pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris -

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 Viktoras Davidenko, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-01-30 05:24:02 (GMT+02:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-01-30 05:24:22 (GMT+02:00)

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

Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-12 13:48:42–2024-12-10 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)

Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų
reikalavimų (2022-01-31 13:38:36)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2022-01-31 13:38:36 atspausdino Maksim Chaliapin

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	DIREKTORIUS
	Direktorius Viktoras Davidenko


