
 

 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LYGTINIO PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGOS KOMISIJOS  

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE SUDARYMO 

 

2018 m. liepos  5   d. Nr. V-296 

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 

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  Šiaulių 

tardymo izoliatoriuje (toliau – Komisija): 

1.1. Raimondas Klimantavičius, Šiaulių tardymo izoliatoriaus Socialinės reabilitacijos 

skyriaus viršininkas (Komisijos pirmininkas); 

1.2. Aleksandras Molčanovas, Šiaulių tardymo izoliatoriaus Socialinės reabilitacijos 

skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos pirmininko pavaduotojas); 

1.3. Linas Palivonas, Šiaulių tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus  

specialistas; 

1.4. Eugenijus Arlauskas, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus 

specialistas;  

1.5. Natalija Zablockienė (visuomenės atstovė); 

1.6. Linas Naimavičius (visuomenės atstovas); 

1.7. Adolfas Juodraitis (visuomenės atstovas); 

1.8. Jūratė Tuominienė (visuomenės atstovė); 

1.9. Renata Navickienė (visuomenės atstovė). 

2. S k i r i u: 

2.1. Ligitą Dilinskienę, Šiaulių tardymo izoliatoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus 

specialistę, Komisijos sekretore; 

2.2. Skaistrę Andrulienę, Šiaulių tardymo izoliatoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus 

specialistę, pavaduojančia Komisijos sekretorę jos ligos, atostogų, komandiruotės ir tarnybinių 

išvykimų atvejais.     

3. Į p a r e i g o j u  Šiaulių tardymo izoliatoriaus 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 Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui nedelsiant užtikrinti: 

4.1. šiame įsakyme nurodytų Šiaulių tardymo izoliatoriaus 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-223 „Dėl Lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Šiaulių tardymo izoliatoriuje 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 


