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Vadovaudamasis  Atrankos  į  darbuotojo,  dirbančio  pagal  darbo  sutartį,  pareigybes
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2021 m.
gruodžio  9  d.  įsakymu  Nr.  3-253  ,,Dėl  atrankos  į  darbuotojo,  dirbančio  pagal  darbo  sutartį,
pareigybes organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo “, 17,18 ir 19 punktais:

1. S u d a r a u   atrankos  komisiją  Vilniaus  pataisos  namų  Resocializacijos skyriaus
socialinio  darbuotojo  (darbuotojo,  dirbančio  pagal  darbo  sutartį)  pareigoms  užimti  (toliau  –
Komisija), tokios sudėties:

1.1.  Halina Žukovska, vyresnioji patarėja- Komisijos pirmininkė;
1.2.  Ana Urbanavičienė,  Resocializacijos skyriaus viršininkė;  
1.3.  Milda Šimkutė-Skrebienė, Resocializacijos skyriaus viršininko pavaduotoja;
1.4.Tomas Masiulionis – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (profesinės sąjungos atstovas). 
                   2. S k i r i u  Komisijos sekretore Teresą Marcijaną Liniovą, Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Personalo valdymo  skyriaus specialistę. 

       3.  P  a  v  e  d  u  Komisijai  vykdyti  atranką į  Resocializacijos  skyriaus socialinio
darbuotojo  pareigas 2022 m. rugsėjo 26 d. nuo 13.00 val. naudojantis telekomunikacijų galiniais
įrenginiais, nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. 
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