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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        Viktoras Davidenko
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