
 

 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS  

KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE-PATAISOS NAMUOSE 

SUDARYMO  

 

2018 m. liepos  5 d. Nr. V-304 

Vilnius 

Vykdydamas Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų, patvirtintų 

Lietuvos  Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1R-154 ,,Dėl Lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigos komisijos nuostatai), 2, 6 – 8, 12, 13 ir 15 punktų reikalavimus ir atsižvelgdamas į 

į Kandidatų į Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijų narius atrankos komisijos 2018 m. 

liepos 4 d. posėdžio protokolą Nr. LV-2137:   

1. S u d a r a u  šios sudėties Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisiją Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose (toliau – Komisija): 

1.1. Rasa Savickė, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų Įskaitos 

skyriaus viršininkė (Komisijos pirmininkė); 

1.2. Kristina Barauskaitė, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistė (Komisijos pirmininko pavaduotoja); 

1.3. Lina Jurgilienė, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų Socialinės 

reabilitacijos skyriaus vyriausioji specialistė; 

1.4. Laura Kičienė, Kauno apygardos probacijos tarnybos Kauno probacijos skyriaus 

specialistė; 

1.5. Virginijus Kniuras (visuomenės atstovas); 

1.6. Daiva Veličkaitė (visuomenės atstovė); 

1.7. Vygintas Aukštuolis (visuomenės atstovas); 

1.8. Evelina Eidukaitė (visuomenės atstovė).  

2. S k i r i u: 

2.1. Eugeniją Kepežinskaitę, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

Socialinės reabilitacijos skyriaus specialistę, Komisijos sekretore; 

2.2. Dalią Riševičienę, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

Administracijos reikalų skyriaus specialistę, pavaduojančia Komisijos sekretorę jos ligos, atostogų, 

komandiruotės ir tarnybinių išvykimų atvejais.  

3. Į p a r e i g o j u  Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų direktorių 

patvirtinti pirmojo Komisijos posėdžio datą ir darbotvarkę, kaip nurodyta Lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigos komisijos nuostatų 25 punkte, ir užtikrinti, kad pirmojo posėdžio metu Komisijos 

nariai pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimus, kaip nustatyta Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijos nuostatų 26 punkte.  

4. P a v e d u Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų direktoriui 

nedelsiant užtikrinti: 

4.1. šiame įsakyme nurodytų Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

darbuotojų supažindinimą su šiuo įsakymu; 

 



 

 

 

4.2. Komisijos narių, kurie nėra vadovaujamos įstaigos darbuotojai, informavimą raštu apie 

paskyrimą į Komisijos narius, kaip nurodyta Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 

nuostatų 14 punkte. 

5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. V-220 „Dėl Lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos 

namuose sudarymo“. 

6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 9 d. ir galioja iki 2020 m. 

liepos 8 d. (imtinai). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius      Robertas Krikštaponis 
 


