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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi,
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų
departamentas) direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-565 ,,Dėl įgaliojimo tvirtinti
Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių statutinių
įstaigų pataisos pareigūnų pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus“ ir atsižvelgdamas į
Kalėjimų departamento 2022 m. gegužės 25 d. raštą Nr. 1S-2002 „Dėl vyresniojo patarėjo
pareigybės aprašymo pateikimo“:
1. P a n a i k i n u Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojo pareigybę (pareigybės
rūšis - karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės grupė - 4, pareiginės algos koeficiento intervalas 14,5-17,5).
2. Į s t e i g i u Vilniaus pataisos namų vyresniojo patarėjo pareigybę (pareigybės rūšis –
karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės grupė – 6.1, pareiginės algos koeficiento intervalas - 8,114,5).
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.
4. N u r o d a u Veiklos organizavimo skyriui:
4.1. parengti Vilniaus pataisos namų vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymą Valstybės
tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS);
4.2. supažindinti su šiuo įsakymu direktoriaus pavaduotoją, direktoriaus patarėją, skyrių
viršininkus;
4.3. paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje.
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