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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR SAVIVALDYBEI 

PAVALDŽIŲ ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ PRIEŠ SKIRIANT 

ASMENĮ PRIVALOMA KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ 

TYRIMŲ TARNYBĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ EITI 

ASMENĮ PATEIKIMO, SĄRAŠAS 

  

 

Eil. 

Nr.  

           

Įmonė / įstaiga 

 

 

Pareigybių pavadinimas 

 

    

Kuruojantys padaliniai 

1. Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Savivaldybės administracijos 

direktorius 

Savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojas 

Grupės vadovas 

Skyriaus vedėjas 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas 

Seniūnijos seniūnas 

           

 

 

 

                     – 

2. Savivaldybės įmonės, 

veikiančios pagal 

Lietuvos Respublikos 

valstybės ir 

savivaldybės įmonių 

įstatymą 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

Skyriaus, nesančio kito struktūrinio 

padalinio sudėtyje, vedėjas 

Skyriaus, nesančio kito struktūrinio 

padalinio sudėtyje, vedėjo 

pavaduotojas  

Vyriausiasis finansininkas 

(vyriausiasis buhalteris) 

Viešųjų pirkimų specialistas 

(darbuotojas, atsakingas už viešųjų 

pirkimų vykdymą) 

Eismo organizavimo skyrius 

 

Socialinių paslaugų skyrius 

 

Energetikos skyrius 

3. Akcinės bendrovės ir 

uždarosios akcinės 

bendrovės, kurių 

visuotiniame 

akcininkų susirinkime 

Vilniaus miesto 

savivaldybė turi 

daugiau kaip 1/2 balsų 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

Skyriaus, nesančio kito struktūrinio 

padalinio sudėtyje, vedėjas 

Skyriaus, nesančio kito struktūrinio 

padalinio sudėtyje, vedėjo 

pavaduotojas  

Vyriausiasis finansininkas 

(vyriausiasis buhalteris) 

Viešųjų pirkimų specialistas 

(darbuotojas, atsakingas už viešųjų 

pirkimų vykdymą) 

Eismo organizavimo skyrius 

 

Infrastruktūros skyrius 

 

Energetikos skyrius 

 



4. Bendrojo ir 

ikimokyklinio 

ugdymo biudžetinės 

įstaigos 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas  (skyriaus 

vedėjas, atliekantis direktoriaus 

pavaduotojo funkcijas) 

Vyriausiasis finansininkas 

(vyriausiasis buhalteris)  

Bendrojo ugdymo skyrius 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyrius 

5. Kitos Savivaldybės 

biudžetinės įstaigos 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

Skyriaus, nesančio kito struktūrinio 

padalinio sudėtyje, vedėjas 

Skyriaus, nesančio kito struktūrinio 

padalinio sudėtyje, vedėjo 

pavaduotojas  

Vyriausiasis finansininkas 

(vyriausiasis buhalteris) 

Viešųjų pirkimų specialistas 

(darbuotojas, atsakingas už viešųjų 

pirkimų vykdymą) 

Socialinių paslaugų skyrius 

 

Vyriausiojo miesto architekto 

skyrius 

 

Sporto ir sveikatingumo 

skyrius 

 

Švietimo aplinkos skyrius 

 

Jaunimo skyrius 

 

Kultūros skyrius 

 

Sveikatos apsaugos skyrius  

6. Viešosios įstaigos, 

kurių visuotiniame 

dalininkų susirinkime 

Vilniaus miesto 

savivaldybė turi 

daugiau kaip pusę 

balsų 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas 

Skyriaus, nesančio kito struktūrinio 

padalinio sudėtyje, vedėjas 

Skyriaus, nesančio kito struktūrinio 

padalinio sudėtyje, vedėjo 

pavaduotojas  

Vyriausiasis finansininkas 

(vyriausiasis buhalteris) 

Viešųjų pirkimų specialistas 

(darbuotojas, atsakingas už viešųjų 

pirkimų vykdymą) 

Užsienio ryšių ir turizmo 

skyrius 

 

Investicinių projektų 

valdymo skyrius 

 

Socialinių paslaugų skyrius 

 

Vyriausiojo miesto architekto 

skyrius 

 

Želdynų skyrius 

 

Energetikos skyrius 

 

Sporto ir sveikatingumo 

skyrius 

 

Jaunimo skyrius 

 

Kultūros skyrius 

 

Sveikatos apsaugos skyrius 

_____________________ 


