
ĮSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI 

 

 

Įskaitos skyriaus pagrindiniai uždaviniai: 

• užtikrinti suimtųjų bei nuteistųjų laisvės atėmimu ir areštu priėmimo į Šiaulių TI ir 

išleidimo iš jo teisėtumą, vadovaujantis galiojančiais įstatymais. 

• užtikrinti teisėtą suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos tvarkymą, jų priėmimą į įstaigą, 

nukreipimą į kitas įstaigas ir jų paleidimą iš įstaigos, ypatingais atvejais pristatymą 

(konvojavimą) į laisvės atėmimo vietų ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą. 

  

 

ĮSKAITOS SKYRIAUS FUNKCIJOS 
 

 

Įskaitos skyrius vykdydamas jam pavestus uždavinius, privalo: 

• planuoti savo veiklą, duodamas pasiūlymus į įstaigos pagrindinį priemonių planą; 

• užtikrinti suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo, laikymo, perkėlimo ir paleidimo 

teisėtumą įstaigoje; 

• sudaryti pusmetines ir metines statistines nuteistųjų skaičiaus, sudėties (pagal 

padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės vykdymo terminą ir kt.) ir jų kaitos ataskaitas, taip pat 

kiekvieną mėnesį pateikti Kalėjimų departamentui duomenis apie įstaigoje laikomų asmenų 

skaičių ir jų kaitą; 

• tvarkyti suimtųjų bei nuteistųjų laisvės atėmimu ir nuteistųjų areštu asmens bylas, 

saugoti ir vykdyti jų apskaitą; 

• kontroliuoti kardomosios priemonės (suėmimo) ir laisvės atėmimo bausmės 

terminus, teismų nutartis ir nutarimus apie nuosprendžių pakeitimus bei kitus teismų, 

prokuratūrų, tardymo pareigūnų sprendimus ir užtikrinti, kad asmenys būtų laiku paleidžiami 

bei įforminti tai atitinkamuose dokumentuose;  

• supažindinti ar įteikti pasirašytinai suimtiesiems ir nuteistiesiems teismų nutartis, 

nuosprendžiais, sprendimus, prokuratūrų nutarimus bei kaltinamuosius aktus; 

• nagrinėti suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) 

ir skundus, pagal savo kompetenciją siūlyti sprendimo būdus, rengti atsakymų projektus; 

• išsiųsti Respublikos Prezidentui svarstyti nuteistųjų malonės prašymus su reikiama 

įforminta medžiaga; 

• vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus dėl amnestijos akto, Respublikos 

Prezidento dekretus dėl malonės suteikimo, teismų nutartis dėl nuosprendžių pakeitimų; 

• teikti duomenis Informatikos ir ryšių departamentui, kuris tvarko įtariamų, 

kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą ir arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmę 

atlikusių asmenų atpažinimo žymių žinybinį registrą; 

• rengti atsakymų projektus į Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, 

teismų, prokuratūrų ir kitų valstybės institucijų bei pareigūnų ir visuomeninių organizacijų 

raštus pagal skyriaus kompetenciją; 

• atsakyti į Vidaus reikalų ministerijos, prokuratūros, teismų ir kitų organų bei 

pareigūnų raštus pagal Įskaitos skyriaus kompetenciją; 

• įforminti suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo, perkėlimo ir paleidimo iš įstaigos 

dokumentus; 

• reikalauti iš įstaigos administracinių padalinių ir įstaigos darbuotojų dokumentų, 

reikalingų suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylų formavimui; 

• įforminti ir siųsti teismams medžiagą dėl lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo 

bausmės prieš terminą, bausmės pakeitimo švelnesne bausme, lygtinio paleidimo iš laisvės 

atėmimo vietų, atleidimo nuo bausmės atlikimo dėl ligos; 



• įforminti ir išduoti pažymėjimus suimtiesiems ir nuteistiesiems gavusiems leidimą 

trumpalaikėms išvykoms už laisvės atėmimo vietos ribų; 

• įforminti ir išduoti pažymėjimus nuteistiesiems, kuriems leista atostogų metu 

parvykti į namus  ir nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė 3 paroms parvykti į namus; 

• įforminti ir išduoti pažymėjimus nuteistiesiems arešto bausme, gavusiems 

leidimus trumpalaikėms išvykoms  į namus dėl itin svarbių šeimyninių aplinkybių;  

• teikti informaciją suimtiesiems ir nuteistiesiems, susijusią su Įskaitos skyriaus 

kompetencija; 

• vykdyti kitas įstatymais bei kitais teisės aktais pavestas funkcijas. 
 


