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2022 m.  birželio 21 d. Nr. A-406 

Švenčionys 
 
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi:  
1. T v i r t i n u Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą (pridedama). 
2. L a i k a u  netekusiu galios Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 

m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. A-776 „Dėl Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys 
privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašo patvirtinimo“. 

3. N u r o d a u paskelbti šiame įsakyme nurodytą sąrašą savivaldybės interneto svetainėje: 
www.svencionys.lt  
 
 
Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 
pavaduojantis administracijos direktorių                                                                        Andrius Šarėjus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PATVIRTINTA 
Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
2022 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. A-406 

 
 

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI 

INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS 
 

1. UAB „Švenčionių švara“ direktorius;  
2. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ direktorius;  
3. SĮ „Švenčionių planas“ direktorius;  
4. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas; 
5. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 

vedėjas;  
6. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus 

vedėjas; 
7. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas; 
8. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjo pavaduotojas; 
9. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros 

skyriaus vedėjas; 
10. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros 

skyriaus vedėjo pavaduotojas (savivaldybės vyriausiasis architektas);  
11. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto 

skyriaus vedėjas; 
12. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotojas; 
13. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas; 
14. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas; 
15. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėjas; 
16. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas; 
17. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas; 
18. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos 

buhalterijos skyriaus vedėjas; 
19. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų 

skyriaus vedėjas; 
20. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Adutiškio seniūnijos seniūnas; 
21. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Cirkliškio seniūnijos seniūnas; 
22. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kaltanėnų seniūnijos seniūnas; 
23. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Labanoro seniūnijos seniūnas; 
24. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Magūnų seniūnijos seniūnas; 
25. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Pabradės seniūnijos seniūnas; 
26. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Pabradės seniūnijos seniūno 

pavaduotojas; 
27. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Sarių seniūnijos seniūnas; 
28. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strūnaičio seniūnijos seniūnas; 
29. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švenčionėlių seniūnijos seniūnas; 



 

30. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švenčionėlių seniūnijos seniūno 
pavaduotojas; 

31. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švenčionių seniūnijos seniūnas; 
32. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švenčionių seniūnijos seniūno 

pavaduotojas; 
33. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Svirkų seniūnijos seniūnas. 

___________________________ 
 

 


