
 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS 

VILNIAUS PATAISOS NAMUOSE SUDARYMO

2019 m.                        d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis 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, 5 – 8, 12, 13, 15 punktų reikalavimais ir atsižvelgdamas į
Vilniaus pataisos namų 2019 m. spalio 31 d. raštą Nr. 9-11681: 

1. S u d a r a u Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisiją (toliau – Komisija) Vilniaus
pataisos namuose šios sudėties:

1.1.  Romas Ostanavičius,  Vilniaus  pataisos  namų direktoriaus  pavaduotojas  (Komisijos
pirmininkas);

1.2.  Dovilė  Jonuškaitė-Zunkienė,  Vilniaus  pataisos  namų  Resocializacijos  skyriaus
specialistė, l. e. Resocializacijos skyriaus viršininko pareigas (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3.  Ruslan  Urliuk,  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos Kriminalinės žvalgybos valdybos 2-ojo kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas; 

1.4. Živilė Mikulskienė, Lietuvos probacijos tarnybos Veiklos koordinavimo ir kontrolės
skyriaus vyriausioji specialistė;

1.5. Arvydas Overlingas (visuomenės atstovas);

1.6. Darius Miškinis (visuomenės atstovas);
1.7. Žilvinas Miliauskas (visuomenės atstovas);

1.8. Vytautas Ivanikovas (visuomenės atstovas);
1.9. Žygimantas Daukša (visuomenės atstovas).
2. S k i r i u:  
2.1.  Eglę  Martinkėnaitę,  Vilniaus  pataisos  namų  2-ojo  saugumo  valdymo  skyriaus

jaunesniąją specialistę, Komisijos sekretore;
2.2.  Ramintą  Budrevičiūtę,  Vilniaus pataisos  namų Resocializacijos  skyriaus  specialistę

(pusiaukelės  namams), pavaduojančia  Komisijos  sekretorę  jos  ligos,  atostogų,  komandiruotės  ir
tarnybinių išvykimų atvejais.

3. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Veiklos organizavimo skyriui supažindinti su šiuo įsakymu Ruslaną Urliuką, o Vilniaus pataisos
namų direktoriui – kitus įsakyme nurodytus asmenis.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  direktoriaus  2019  m.  kovo  28  d.  įsakymą  Nr.  V-143  „Dėl  Lygtinio
paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose sudarymo“ su visais pakeitimais
ir papildymais.

Direktorius                                                                                                 Virginijus Kulikauskas
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