
GENERALINIS DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS
DĖL PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, BUS TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS STT PATEIKTI

INFORMACIJĄ APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

Atsižvelgiant  į  tai,  kad  2022  m.  kovo  17  d.  UAB  „Vilniaus  vandenys“  (toliau  –  Bendrovė)  valdybos
sprendimu (protokolo Nr. PR-V22-4) buvo patvirtinta atnaujinta UAB „Vilniaus vandenys“ organizacinė struktūra,
įsigaliosianti nuo 2022  m.  gegužės  1  d.,  bei  vykdydamas  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos  įstatymo
(toliau – KPĮ), kurio III skyriuje numatyta korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonė – Personalo patikimumo
užtikrinimas, bei siekdamas sklandaus šios priemonės bei asmenų skyrimo į pareigas procedūros įgyvendinimo:

1 . T v i r ti n u  pareigybių, į kurias,  prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas, bus teikiamas rašytinis
prašymas Specialiųjų  tyrimų tarnybai  (toliau – STT)  pateikti informaciją  apie šias  pareigas siekiantį eiti asmenį,
sąrašą (pridedama - Priedas).

2 . Į g a l i o j u  Prevencijos skyriaus vadovą teikti rašytinius prašymus STT, pateikiant informaciją apie šias
pareigas siekiantį eiti ir einantį asmenį ir vykdyti įsakymo kontrolę.

3 . Į p a r e i g o j u  Organizacijos  vystymo  skyrių,  skelbiant  atrankas   į  šio  įsakymo  Priede  nurodytas
pareigas  informuoti  kandidatus,  kad  bus  vykdoma  asmenų  patikra  prieš  skiriant  į  sąraše  nurodytas  pareigas.
Informaciją patikrinimui pateikti Prevencijos skyriaus vadovui.

4 . P a v e d u  Komunikacijos skyriui iki 2022 m. balandžio 20 d. šio įsakymo Priedą paskelbti Bendrovės
interneto svetainėje.

5 . P r i p a ž į s t u  netekusiu galios 2021 m. gruodžio 29 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. VTA-I21-
297 „Dėl pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie
šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašo patvirtinimo“ nuo 2022 m. gegužės 1 d. 

6 . Įsakymas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

  Laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas                                                                    Saulius Savickas

Rengė: Tomas Mačiulis, el. p. tomas.maciulis@vv.lt
Bendras supažindinimas. Sąraše nurodytas pareigas einantys darbuotojai.

PATVIRTINTA 
2022-04-14 Nr. VTA-I22-76
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UAB ,,Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus
              2022 m. balandžio     d. įsakymo Nr. VTA-I     -     priedas

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, Į KURIAS EINANČIŲ PAREIGAS AR PRETENDUOJANČIŲ ASMENŲ ATŽVILGIU YRA KREIPIAMASI DĖL INFORMACIJOS GAVIMO PAGAL
KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ

Kolegialūs organai / Struktūrinis padalinys Pareigos
Valdyba Valdybos narys
Audito komitetas Komiteto narys 
Generalinis direktorius Generalinis direktorius
Buhalterinės apskaitos skyrius Vadovas - vyriausias buhalteris
Strateginių projektų ir investicijų valdymo skyrius Vadovas
Veiklos efektyvumo ir rizikų valdymo skyrius Vadovas
Finansų kontrolės skyrius Vadovas
Finansų tarnyba Direktorius
Energetinių įrenginių priežiūros skyrius Vadovas
Technologinių procesų valdymo skyrius Vadovas
Plėtros ir techninės dokumentacijos departamentas Direktorius
Infrastruktūros statybų skyrius Vadovas
Infrastruktūros planavimo ir techninės strategijos skyrius Vadovas
Vandentiekio ir nuotekų stočių skyrius Vadovas
Vandentiekio ir nuotekų tinklų skyrius Vadovas
Eksploatavimo skyrius Vadovas
Valyklų priežiūros skyrius Vadovas
Nuotekų valymo departamentas Direktorius
Gamybos tarnyba Direktorius
Klientų aptarnavimo tarnyba Direktorius
Laboratorija Vadovas
Komercinių paslaugų ir pardavimų skyrius Vadovas



Nuotekų kontrolės skyrius Vadovas
 Klientų aptarnavimo ir apskaitos departamentas Direktorius
Klientų aptarnavimo skyrius Vadovas
Klientų duomenų administravimo skyrius Vadovas
Apskaitų priežiūros skyrius Vadovas
Rodmenų kontrolės skyrius Vadovas
Prisijungimo ir avarijų likvidavimo departamentas Direktorius
Avarijų likvidavimo skyrius Vadovas
Operatyvinio valdymo skyrius Vadovas
Naujų klientų prijungimo skyrius Vadovas
Prevencijos skyrius Vadovas
Prevencijos skyrius Prevencijos specialistas
Veiklos administravimo ir atitikties tarnyba Direktorius
Darbų saugos skyrius Vadovas
Teisės skyrius Vadovas
Pirkimų skyrius Vadovas
Turto ir tiekimo skyrius Vadovas
Organizacijos vystymo skyrius Vadovas
Komunikacijos skyrius Vadovas
IT skyrius Vadovas
Vidaus audito skyrius Vadovas
Vidaus audito skyrius Vidaus auditorius


