LUKISKIU TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALEJIMO
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL NUTEISTUJU IDARBINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
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Vadovaudamasis Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo nuostatq, patvirtintq Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. isakymuNr. lR-65 ,,Del Kalejimq departamentui
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldZiq istaigq nuostatq patvirtinimo"(Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2016 m. rugpjfrdio 16 d. isakymo Nr. 1R-239 redakcija), 17.5.
punktu, Lietuvos Respublikos bausmiq vykdymo kodekso 125 straipsnio, Pataisos istaigq vidaus
tvarkos taisykliq, paWirtintq Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. isakymu
Nr. 194 ,,Del Pataisos istaigq vidaus tvarkos taisykliq patvininimo", XXI skyriaus nuostatomis ir
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m.
gruodZio 29 d. isakymu Nr. V-393 ,, Del Suimtqjq ir nuteistqjq atrankos del priemimo i darb4
pavyzdiniq kriterijq patvirtinimo" :
1. S u d a r a u tokios sudeties Nuteistqiq idarbinimo komisij4:
1.1. Romas Ostanavidius - direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
1.2. Vidas Ragai5is laikinai einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas (komisijos
pirmininko pavaduotoj as) ;
1.3. Genadijus Lepiochinas - Kriminalines Zvalgybos skyriaus vir5ininkas;
1.4. Jonas Aleksas Kacilauskas - Ukio skyriaus vedejas;
1.5. Au5ra Rinkevidiene - Sveikatos prieZifiros tarnybos vedeja;
1.6. Ana Urbanavidiene - Socialines reabilitacijos skyriaus vir5ininke;
| .7 . Lina Pleskevidiene - P sicholo gines tarnybo s vir5ininke ;
1.8. KataZina Novik - Socialines reabilitacijos skyriaus b[rio vir5ininke (sekretore).
2. T v i r t i n u Nuteistqjq atrankos del priemimo i darb4 kriterijus (pridedama).
3. P r i p ai:is t u netekusiu galios Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo direktoriaus20lT
m. sausio l7 d. isakym4 Nr. l-14 ,,Del Nuteistqjq idarbinimo komisijos suda4rmoo'.
4.P av e d u Administracijos reikalq skyriui supaZindinti su Siuo isakymu I punkte ivardintus
asmenis ir paskelbti isakym4 lstaigos interneto ir intraneto svetainese.
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NUTEISTVJU ATRANKOS DEL PRIEMIMO I DARB.T KRITERIJAI
i5mokyi nuteist4ji gyvenimo tikslq siekti teisetais bldais irpriemonemis, Luki5kiq
tardymo izoliatoriaus-kalejimo Nuteistqjq idarbinimo komisija idarbinant nuteistqji atsiZvelgia i Siuos
pagrindinius kriterij us :
1.1. nuteistojo darbingum4. Darbingumas nustatomas pagalfizinipajdgum4, sveikatos btiklg,
anlit4, nuovargio temp4 ir reikiamo poilsio trukmg;
1 .2. nuteistoj o turim4 specialybg, profesij 4.
2. Jeigu keli nuteistieji vienodai atitinka pagrindinius atrankos del priemimo i darb4 kriterijus,
Nuteistqjq idarbinimo komisija atsiZvelgia i Siuos papildomus kriterijus:
2.1. nuteistojo turim4 darbing patirti (iskaitant laikotarpi, jei asmuo anksdiau dirbo ikalinimo
1. Siekiant

istaigoje);
2.2. istaigos atitinkamq tarnybq ir skyriq rekomendacijas apie nuteist4ji;
2.3. nuteistojo drausmg (turimas drausmines nuobaudas ar paskatinimo priemones, elgesi) ir
motyvacij4 dirbti;
2.4. nuteistojo atZvilgiu vykdomus i5ie5kojimus pagal vykdomqji dokument4. Jeigu keliems
nuteistiesiems vykdomas i5ie5kojimas pagal vykdomuosius dokumentus, pirmenybg isidarbinti turi
nuteistasis, privalantis moketi vaikams i5laikyi periodines i5mokas.
3. fdarbinant nuteist4ji atliktos laisves atemimo bausmes laikas nera kriterijus.

