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VILNIAUS PATAISOS NAMŲ DRAUSMĖS KOMISIJOS NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus pataisos namų Drausmės komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vilniaus
pataisos namų Drausmės komisijos (toliau – Komisija) sudarymo tvarką, kompetenciją, darbo
organizavimo tvarką ir kitus klausimus, apimančias Drausmės komisijos veiklos sritis.
2. Komisija yra Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymu sudaryta kolegiali institucija,
priimanti sprendimus dėl nuteistųjų teisinės padėties.
3. Drausmės komisija yra pataisos įstaigos direktoriaus patariamoji institucija.
4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodeksu ir kitais galiojančiais teisės aktais.
5. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir
kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II. SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS
6.

7.

Komisija sudaroma iš direktoriaus pavaduotojų, Socialinės reabilitacijos, Kriminalinės
žvalgybos, Apsaugos ir priežiūros skyrių, Psichologinės bei Sveikatos priežiūros tarnybų
darbuotojų. Į Komisijos sudėtį įeina ir sekretorius, kuris nėra Komisijos narys.
Komisijos sudėtis tvirtinama Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymu.

III. SKYRIUS
KOMISIJOS VEIKLOS SRITYS
8.

Komisija posėdžio metu svarsto šiuos klausimus:
8.1. dėl LR BVK 142 str. 2 d. numatytų nuobaudų nuteistajam paskyrimo;
8.2. dėl nuteistųjų paskatinimo;
8.3. dėl nuteistųjų įdarbinimo;
8.4. dėl nuteistųjų išvykimo be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų;
8.5. dėl nuteistųjų trumpalaikių išvykų į namus;
8.6. dėl nuteistųjų perkėlimo iš vieno būrio į kitą;
8.7. dėl nuteistųjų naudojimosi kompiuteriu laiko prailginimo;
8.8. dėl nuteistųjų įtraukimo\išbraukimo į linkusių pabėgti arba užpulti įskaitą.

IV. SKYRIUS
KOMISIJOS TEISĖS
9. Komisija turi teisę:
9.1. Kviesti į komisijų posėdžius ir išklausyti nuteistuosius, gauti paaiškinimus.
9.2. Teikti pataisos įstaigos direktoriui Komisijos metu priimtus siūlymus.
9.3. Gauti dokumentinę medžiagą reikalingą sprendimams priimti.
V. SKYRIUS
KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
10. Komisijos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja komisijos pirmininkas. Komisijos
pirmininkui negalint dalyvauti komisijos darbe, jo funkcijas atlieka komisijos pirmininko
pavaduotojas.
11. Komisijos posėdžiai paprastai vyksta kartą per savaitę. Pataisos įstaigos direktoriaus ar šios
Komisijos pirmininko pavedimu komisijos posėdžiai gali vykti ir dažniau.
12. Komisijos sprendimai priimami balsuojant. Komisija kiekvienu klausimu balsuoja atskirai.
Sprendimas yra teisėtas, jeigu dėl jo balsavo posėdyje dalyvavusių Komisijos narių
dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus lemia Komisijos pirmininko
balsas.
13. Su priimtu Komisijos sprendimu, svarstytas nuteistasis supažindinamas pasirašant ant
protokolo išrašo.
14. Komisijos sekretorius protokoluoja Komisijos posėdžius. Protokolą pasirašo visi
Komisijoje dalyvavę nariai.
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