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2022 m. liepos __ d. Nr. V1-   

Šiauliai 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 

dalimi, Šiaulių „Aušros“ muziejaus (toliau – Muziejus) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2013 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-326 (Lietuvos Respublikos kultūros 

ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-673 redakcija), 27.1. ir 27.2. punktais: 

1. T v i r t i n u  Šiaulių „Aušros“ muziejaus pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba 

einantį pareigas Muziejuje, sąrašą (toliau – Sąrašas): 

1.1.  Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotojas;  

1.2.  Šiaulių „Aušros“ muziejaus infrastruktūros priežiūros tarnybos vedėjas;  

1.3. Šiaulių „Aušros“ muziejaus finansų vadovas; 

2. N u s t a t a u , kad prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti 

informaciją apie asmenį, siekiantį eiti pareigas arba einantį pareigas, turi būti teikiamas ir prieš 

skiriant asmenį laikinai eiti šio įsakymo 1.1. – 1.3. papunkčiuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto 

nuolat šias pareigas einančio asmens. 

3. Į p a r e i g o j u  Dokumentų valdymo ir administravimo specialistei organizuoti 

prašymų dėl informacijos apie asmenį siekiantį eiti arba einantį pareigas Muziejuje, nurodytas Sąraše, 

teikimą Specialiųjų tyrimų tarnybai; 

4. P a v e d u  Komunikacijos ir rinkodaros skyriui paskelbti šį įsakymą Šiaulių „Aušros“ 

muziejaus internetinėje svetainėje. 
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Eil. 

Nr. 
PAREIGYBĖS PAVADINIMAS 

1. Direktoriaus pavaduotojas 

2. Skyriaus vedėjas 

3. Finansų vadovas 

4. Viešųjų pirkimų specialistas 
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Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus
2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 2-231

_______________________________________________________________________________
asmenį į pareigas paskyrusio subjekto darbovietės pavadinimas

______________________________________________________________________________
darbovietės rekvizitai (buveinė, kodas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

PRAŠYMAS
PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ, EINANTĮ PAREIGAS 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTE

_______________Nr. _______________
              data                              registracijos numeris

_______________
surašymo vieta                              

Prašau pateikti informaciją pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyrių.
1. Duomenys apie einantį pareigas asmenį

vardas pavardė asmens kodas (gimimo data)

pareigų, kurias asmuo eina viešojo sektoriaus subjekte, pavadinimas

    Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį

data, numeris, pavadinimas, *nuoroda į viešai prieinamą pareigybių sąrašą

*Pastaba. Jei pareigybių sąrašas nėra viešai prieinamas, tuomet, kaip šio prašymo priedą, būtina pateikti įsakymo, kuriuo 
pareigybių sąrašas patvirtintas bei pačio sąrašo, kopiją. 

2. Prašymo pateikimo motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys

motyvai ir juos pagrindžiantys duomenys, keliantys abejonių dėl einančio pareigas asmens patikimumo, tinkamumo einamoms 
pareigoms, t. y. konkrečios faktinės aplinkybės, sukėlusios pagrįstų abejonių dėl asmens patikimumo, tinkamumo einamoms 

pareigoms

3. Duomenys apie asmenį į pareigas paskyrusį subjektą (toliau – subjektas)

subjekto pareigos

vardas pavardė asmens kodas (gimimo data)

*4. Duomenys apie subjektui išduotą teisę ar leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta 
informacija 

įrašyti „NE“, jei leidimas 
neišduotas

leidimo išdavimo 
data

leidimo išdavimo numeris informacijos slaptumo žyma, su kuria 
suteikiama teisė dirbti ar susipažinti



*Pastaba. Jei į pareigas asmenį paskyrė kolegialus valdymo organas, būtina nurodyti ir jo nariams išduotų leidimų datas, 
numerius ir slaptumo žymas.

*PAPILDOMA INFORMACIJA:
Dokumentas ar teisės aktas, kuriame išdėstyti įgalinimai pateikti prašymą STT

data, numeris, pavadinimas, **nuoroda į viešai prieinamą teisės aktą

*Pastaba. Pildoma tik tuo atveju, jei prašymą pasirašo subjekto įgaliotas asmuo. 

**Pastaba. Jei dokumentas ar teisės aktas nėra viešai prieinamas, tuomet būtina jį pateikti kaip šio prašymo priedą ir nurodyti jo 
lapų skaičių.

______________________________   ______________   _________________________________
        subjekto ar jo įgalioto asmens pareigos                           parašas                                          vardas ir pavardė 

___________________________________________________________________________________________________________
prašymo rengėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šiaulių "Aušros" muziejus, Šiaulių m. sav., Šiauliai, Vilniaus g. 
74

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Šiaulių „Aušros“ muziejaus pareigybių, dėl kurių teikiamas 
prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai 
pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį 
pareigas muziejuje, sąrašo patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-07-18 Nr. V1-111

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0, GEDOC

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos RAIMUNDAS BALZA, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-18 12:00:16

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-04-28 - 2023-04-28

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Neringa Bložė, Dokumentų valdymo ir administravimo 
specialistė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-07-18 14:53:00

Parašo formatas Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma 
sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją Dokumentų valdymo sistema eDVS

Sertifikato galiojimo laikas 2018-10-09 - 2028-10-09

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 2

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas EgoEDocs, versija v. 3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja.
Tikrinimo data: 2022-07-18 15:10:25

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2022-07-18 atspausdino Romena Čepauskienė

Paieškos nuoroda


