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DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ ASMENĮ SKIRIANT Į PAREIGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS 
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2021  m. birželio 22 d.  Nr. 2021/9-57 
 

Vadovaudamasis uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – 

Agentūra) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. vasario 8 d. įsakymu 

Nr. 1K-059 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros įstatų 

patvirtinimo“ (2020 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-428 

redakcija), 43.1 ir 43.2 papunkčiais, Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo 

(paskelbta TAR, 2018 m. birželio 14 d., Nr. 9936) 2 str. 7 d., Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo (toliau — Įstatymas) 9 str. 6 d., Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 (2019 

m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-115 redakcija), toliau -  Aprašas, 20 str. ir Aprašo 2 priedu:  

1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Agentūros generalinio direktoriaus 2019 m. rugsėjo 

4 d. įsakymą Nr. 2019/13-69 „Dėl pareigybių sąrašo, kurias prieš asmenį skiriant pareigas Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų tyrimo tarnybos prašoma pateikti informaciją (dėl skiriamą asmenų 

patikimumo) patvirtinimo". 

2. S u d a r a u  i r  t v i r t i n u sąrašą Agentūros pareigybių, į kurias prieš skiriant 

asmenį, privaloma kreiptis į Specialiųjų Tyrimų Tarnybą (toliau – STT) dėl informacijos apie asmenį 

pateikimo: 

2.1. Stebėtojų tarybos narys; 

2.2. Valdybos narys; 

2.3. Generalinis direktorius; 

2.4. Verslo plėtros direktorius, teisės ir korporatyvinio valdymo direktorius, rizikų 

valdymo direktorius, finansų valdymo direktorius;  

2.5. Departamento vadovas; 

2.6. Skyriaus vadovas; 

2.7. Vidaus auditorius. 

3. N u s t a t a u, jog rašytinį nurodymą Agentūros Teisės ir organizacijos vystymo 

departamentui teikti prašymą STT, prieš skiriant asmenį į pareigas, inicijuoja asmenį į pareigas 

siūlantis skirti vadovas arba jo pavedimu personalo valdymo funkciją vykdantis asmuo.  

4. P a v e d u Agentūros Teisės ir organizacijos vystymo departamentui: 

4.1. Parengti ir teikti šiame įsakyme nurodytus prašymus STT; 

4.2. Tinkamai organizuoti iš STT gautų pažymų saugojimą.  

Generalinis direktorius                              Gvidas Dargužas 

 


