qqq

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
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