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Vadovaudamasis  Valstybės  turto  informacinės  paieškos  sistemos  duomenų  pateikimo,

naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m.

kovo  31  d.  įsakymu  Nr.  1K-111  „Dėl  Valstybės  turto  informacinės  paieškos  sistemos  duomenų

pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklių patvirtinimo“, 7 punktu:

1. S k i r i u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau

– Kalėjimų departamentas) darbuotojus vykdyti šiuos Valstybės turto informacinės paieškos sistemos

(toliau – VTIPS) vaidmenis:

1.1. Institucijos vadovas – Virginijus Kulikauskas, Kalėjimų departamento direktorius.

1.2. Duomenų teikėjai:

1.2.1.  Rimas Lutcas,  Kalėjimų departamento  Planavimo,  turto ir  projektų valdymo skyriaus

vyriausiasis specialistas;

1.2.2.  Arnoldas  Masalskis,  Kalėjimų  departamento  Planavimo,  turto  ir  projektų  valdymo

skyriaus vedėjas.

1.3. Nekilnojamojo turto objektų tvarkytojai ir sprendimų derintojai:

1.3.1. Vytas Paulauskas, Kalėjimų departamento Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus

vyriausiasis specialistas;

1.3.2.  Arnoldas  Masalskis  Kalėjimų  departamento  Planavimo,  turto  ir  projektų  valdymo

skyriaus vedėjas.

1.4. Institucijos analitikai:

1.4.1. Eglė Gervickaitė, Kalėjimų departamento Planavimo, turto ir projektų valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė;

1.4.2. Vainius Šarmavičius, Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas.



2. N u s t a t a u,  kad kai nėra Kalėjimų departamento direktoriaus Virginijaus Kulikausko,

VTIPS institucijos vadovo vaidmenį vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Vainius

Šarmavičius.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. gegužės 17 d.

įsakymą Nr. V-208 „Dėl asmenų vykdyti vaidmenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje

paskyrimo“.

4. P a v e d u:

4.1.  Kalėjimų  departamento  struktūrinių  padalinių  vadovams  pagal  kompetenciją  užtikrinti

reikiamų duomenų pateikimą 1.2 – 1.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims.

4.2.  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriui  su  šiuo  įsakymu  supažindinti

įsakyme nurodytus Kalėjimų departamento darbuotojus ir šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento

intraneto svetainėje.

Direktorius         Virginijus Kulikauskas
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