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Atsižvelgdamas į tai, kad dėl šalyje paskelbto karantino yra apribotas drausmės grupei
priskirtų nuteistųjų judėjimas už kameros ribų į socialinės reabilitacijos ir pozityvaus užimtumo
užsiėmimus, bei į tai, jog televizija yra viena iš nuteistųjų laisvalaikio praleidimo formų, taip pat į
tai, kad laisvės atėmimo bausmę drausmės grupės laikymo sąlygomis atliekantys nuteistieji neturi
teisės prenumeruoti laikraščių ir žurnalų, bei vadovaudamasis Vilniaus pataisos namų nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65 „Dėl
Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų
nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 6 d. įsakymo Nr.
1R-7 redakcija), 17.5. papunkčiu:
1.
L e i d ž i u Vilniaus pataisos namuose drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems
naudotis savo asmeniniais televizoriais, kurie yra saugomi įstaigoje, o televizorių neturintiems gauti
juos per Pasimatymų ir perdavimų biurą Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo, tikrinimo,
naudojimosi ir elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo bei išlaidų už sunaudotą elektros energiją
apmokėjimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos apraše, patvirtintame Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr.
V-337, nustatyta tvarka.
2.
P a v e d u:
2.1. Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu elektroninės dokumentų valdymo
sistemos priemonėmis supažindinti 1-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininką Darių Čekavičių, jo
pavaduotoją Aidą Blažį ir vyriausiuosius specialistus (budinčiajai pamainai), 2-ojo saugumo
valdymo skyriaus viršininką Rolandą Ruslaną Jakučionį ir vyriausiuosius specialistus (budinčiajai
pamainai), Resocializacijos skyriaus viršininkę Aną Urbanavičienę, vyriausiąją specialistę, l. e.
viršininkės pavaduotojo pareigas, Mildą Šimkutę - Skrebienę ir specialistus;
2.2. 1-ojo ir 2-ojo saugumo valdymo skyrių vyriausiesiems specialistams (budinčiajai
pamainai) su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius specialistus (budinčiajai pamainai) ir
jaunesniuosius specialistus;
2.3. 1-ojo ir 2-ojo saugumo valdymo skyrių viršininkams su šiuo įsakymu supažindinti,
darbuotojus, atsakingus už elektros prietaisų tikrinimą, taip pat Pasimatymų ir perdavimo biure
dirbančius darbuotojus;
2.4. Resocializacijos skyriaus vyriausiajai specialistei, l. e. viršininko pavaduotojos
pareigas, Mildai Šimkutei - Skrebienei organizuoti šio įsakymo paskelbimą nuteistiesiems,
priskirtiems drausmės grupei.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja iki 2021 m. balandžio 30 d.
Direktorius
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilniaus pataisos namai, Rasų g. 8, 11350 Vilnius,
Lietuva (2021-04-08 15:12:17)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

ĮSAKYMAS DĖL LEIDIMO DRAUSMĖS GRUPEI
PRISKIRTIEMS NUTEISTIESIEMS LAIKINAI
NAUDOTIS ASMENINIAIS TELEVIZORIAIS

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-04-07 Nr. 3-50

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Viktoras Davidenko, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-04-06 19:00:08 (GMT+03:00)

Parašo formatas

Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-04-06 19:00:41 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-12-12 13:48:42–2024-12-10 23:59:59

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Jelena Maksimovič, Inspektorė

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-04-07 08:03:12 (GMT+03:00)

Parašo formatas

Xades-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

-

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-12-23 10:59:16–2025-12-22 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

-

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2021(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
04-08 15:12:17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir 2021-04-08 15:12:17 atspausdino Viktorija
ją atspausdinęs darbuotojas
Grigaliūnaitė
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

