
 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PAGAL KORUPCIJOS

PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ RENKAMA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI
ARBA EINANTĮ PAREIGAS VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario      d. Nr. 
Vilnius

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5,
6 ir 15 dalimis:

1. T v i r t i n u Vilniaus pataisos namų  pareigybių, dėl kurių pagal Korupcijos prevencijos
įstatymą  renkama  informacija  apie  asmenį,  siekiantį  eiti  arba  einantį  pareigas  Vilniaus  pataisos
namuose, sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:
2.1. prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie

asmenį, einantį pareigas Vilniaus pataisos namuose teikiamas dėl pareigybių, nurodytų šio įsakymo
patvirtintame sąraše.

3. P a v e d u:
3.1.  Veiklos  organizavimo  skyriui  supažindinti  su  šiuo  įsakymu  dokumentų  valdymo

sistemos  priemonėmis  Vilniaus  pataisos  namų  direktoriaus  pavaduotojus,  direktoriaus  patarėją,
struktūrinių padalinių vadovus; 

3.2.Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą ir juo patvirtintą sąrašą, paskelbti Vilniaus
pataisos namų interneto svetainės rubrikoje „Korupcijos prevencija“.

Direktorius Viktoras Davidenko



PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų
direktoriaus
2022 m. vasario    d.
įsakymu Nr. 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PAGAL KORUPCIJOS
PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ RENKAMA INFORMACIJA APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI

ARBA EINANTĮ PAREIGAS VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE, SĄRAŠAS

1. Vilniaus pataisos namų pareigybės:
1.1. direktoriaus pavaduotojas;
1.2. direktoriaus patarėjas;
1.3. skyriaus vedėjas;
1.4. patarėjas (žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais);
1.5. patarėjas (dokumentų valdymo klausimais); 
1.6. patarėjas (ūkio klausimais);
1.7. skyriaus viršininkas;
1.8. skyriaus viršininko pavaduotojas;
1.9. patarėjas;
1.10. pareigybės,  kurių  pareigybės  aprašyme  numatyta  funkcija,  susijusi  su  informacinių

technologijų administravimu ir priežiūra;
1.11.pareigybės, kurių pareigybės aprašyme numatyta funkcija, susijusi su įslaptintos informacijos

fizine apsauga;
1.12.  pareigybės,  kurių  pareigybės  aprašyme  numatytos  funkcijos,  susijusios  su  dalyvavimu

viešųjų  pirkimų  procedūrose  arba  tie,  kurie  atskiru  direktoriaus  įsakymu  paskiriami
organizuoti viešųjų pirkimų procedūras;

1.13. pareigybės, kurių pareigybės aprašyme numatytos funkcijos, susijusios su finansų valdymu ir
(ar) apskaita;

1.14. pareigybės,  kurių  pareigybės  aprašyme  numatytos  funkcijos,  susijusios  su  asignavimų
planavimu ir programų (biudžeto) vykdymu;

1.15. pareigybės, kurių pareigybės aprašyme numatytos funkcijos, susijusios su veiklos planavimu
ir projektų valdymu;

1.16. darbuotojai, kurie atskiru direktoriaus įsakymu paskiriami atlikti OASys vertinimus;
1.17. darbuotojai, kurie laikinai skiriami į sąraše nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias

pareigas einančio asmens.

____________________________
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