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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 13 

dalimi, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (su vėlesniais pakeitimais), 33, 

35 ir 36 punktais bei atsižvelgdamas į Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų  profesinės 

sąjungos 2020 m. sausio 22 d. raštą Nr. 9-493 ,,Dėl profesinės sąjungos atstovo delegavimo į 

komisijas“, Vilniaus pataisos namų profesinės sąjungos Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos 

filialo  2020 m. sausio 29 d.  raštą Nr. 20M-2 ,,Dėl VPNPS atstovo delegavimo“ ir Vilniaus pataisos 

namų Darbo tarybos (toliau – Darbo taryba) 2020-01-31 posėdžio protokolą Nr. 1-17: 

1. S u d a r a u  nuolat veikiančią Vilniaus pataisos namų karjeros valstybės tarnautojų 

tarnybinės veiklos vertinimo komisiją  (toliau – Komisija) tokios sudėties: 

1.1. Romas Ostanavičius   - direktoriaus pavaduotojas (Komisijos pirmininkas);     

1.2. Halina Žukovska          - direktoriaus pavaduotoja (Komisijos narys, kuriam pavedama 

atlikti komisijos pirmininko funkcijas, vertinimo komisijos 

pirmininkui dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti 

Komisijos posėdyje); 

1.3. Donata Kračkienė      - Veiklos organizavimo skyriaus vedėja;  

                   1.4. Rita Balzarienė          - 1-ojo saugumo valdymo skyriaus patarėja (nuteistųjų ir 

suimtųjų įskaitos klausimais); 

1.5. Milda Mečkovskienė  - Veiklos organizavimo skyriaus patarėja (žmogiškųjų 

išteklių valdymo klausimais). 

                   2.  N u r o d a u  Ilonai Lankelytei, 2-ojo saugumo valdymo skyriaus jaunesniajai 

specialistei ir Dariui Čekavičiui, 1-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininkui) dalyvauti Komisijos 

posėdžiuose nario teisėmis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 15 dalyje 

nustatytu atveju. 

                   3.  L e i d ž i u  dalyvauti Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis Darbo tarybos nariams: 

                  3.1. Andriui Križanauskui, Resocializacijos skyriaus specialistui; 

                  3.2. Pauliui Karpičiui, 2-ojo saugumo valdymo skyriaus specialistui, 

                  4. S k i r i u Komisijos sekretore Mildą Sadauskienę, Veiklos organizavimo skyriaus 

vyresniąją specialistę. 

      5. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui šio įsakymo 1-4 punktuose išvardintus 

asmenis supažindinti dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. 

      6. P r i p a ž į s t u  n e t e k u s i u  g a l i o s  Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 

m. sausio 25 d. įsakymą Nr. 3-16 ,,Dėl karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijos sudarymo“.  
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