STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIUS
IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE KALINČIŲ ASMENŲ SURAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2010 m. gruodžio 13 d. Nr. DĮ-255/V-311
Vilnius
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 80 „Dėl
Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo“ (Žin., 2010, Nr. 11-535):
1. T v i r t i n a m e pridedamas Laisvės atėmimo vietose kalinčių asmenų surašymo taisykles.
2. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 2000 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 83/16 „Dėl asmenų, esančių pataisos darbų
įstaigose, surašymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 97-3068).
STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS
PIRMOJI PAVADUOTOJA,
PAVADUOJANTI GENERALINĮ DIREKTORIŲ
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS
______________

VILIJA LAPĖNIENĖ

SAULIUS VITKŪNAS

PATVIRTINTA
Statistikos departamento generalinio direktoriaus ir
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DĮ-255/V-311
LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE KALINČIŲ ASMENŲ SURAŠYMO TAISYKLĖS
1. Laisvės atėmimo vietose kalinčių asmenų surašymo taisyklės nustato asmenų, kuriems paskirta
kardomoji priemonė – suėmimas, taip pat asmenų, nuteistų laisvės atėmimo ar arešto bausme, surašymo,
atliekant Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinį gyventojų ir būstų surašymą (toliau – surašymas), tvarką.
2. Surašymas rengiamas Lietuvos Respublikos gyventojų skaičiui ir pasiskirstymui gyvenamosiose
vietovėse ir administraciniuose teritoriniuose vienetuose bei gyventojų demografinei, socialinei ir ekonominei
sudėčiai nustatyti, duomenims apie būstus ir jų kokybę gauti. Surašymas atliekamas 2011 metų kovo–
gegužės mėn., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 80 „Dėl
Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo“ (Žin., 2010, Nr. 11-535).
3. Laisvės atėmimo vietose kalintys asmenys surašomi 2011 m. kovo 1–14 d. tokia tvarka:
3.1. Surašymo momentu (2011 m. kovo 1 d. 00 val.) laisvės atėmimo vietose kalintys asmenys
surašomi kaip laikinai atvykę, jei jie yra nuteisti trumpesniam nei vienų metų laikotarpiui, arba kaip nuolatiniai
gyventojai, jei laisvės atėmimo vietose jie yra ilgiau negu vieni metai ar negali nurodyti kitos nuolatinės
gyvenamosios vietos; taip pat jei laisvės atėmimo vietose yra trumpiau nei vieni metai, bet yra nuteisti kalėti
ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui:
3.1.1. surašant laisvės atėmimo vietose kalinčius asmenis kaip laikinai atvykusius, Lietuvos
Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo lape (vienkartiniame), patvirtintame
Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. DĮ-183 (Žin., 2010, Nr.
117-5988) (toliau – surašymo lapas), nurodomas laisvės atėmimo vietos adresas, gyventojų sąrašas,
nuolatinės surašomo asmens gyvenamosios vietos adresas ir asmens duomenys. Kartu užpildoma
Statistikos departamento parengta pažymos forma, kurioje patvirtinama, kad asmuo surašytas. Pažyma
saugoma asmens byloje iki surašymo pabaigos (2011 m. gegužės 9 d.). Jei surašymo metu asmuo
išleidžiamas į laisvę, pažyma atiduodama jam;
3.1.2. surašant laisvės atėmimo vietose kalinčius asmenis kaip nuolatinius gyventojus, surašymo
lape nurodomas laisvės atėmimo vietos adresas, gyventojų sąrašas ir jų asmens duomenys.
3.2. Į gyventojų sąrašą įrašomi visi laisvės atėmimo vietose kalintys asmenys. Jiems pildomos šios
skiltys: Vardas, pavardė, Asmens eilės Nr., Surašymo lapo II dalies Nr., laikinai atvykusiems pažymima
„laikinai atvykęs“.
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3.3. Pildant surašymo lapo II dalies 19 klausimą „Kokie buvo Jūsų pragyvenimo šaltiniai per metus
iki surašymo (2010 m. kovo–2011 m. vasario mėn.)?“, visų laisvės atėmimo vietose kalinčių asmenų vienas
iš pragyvenimo šaltinių turi būti „Valstybės išlaikomas“. Atsakius į šį klausimą, laisvės atėmimo vietose
kalinčių asmenų apklausa baigiama.
3.4. Surašymo metu laisvės atėmimo vietose kalintys asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra
užsienyje, nesurašomi.
3.5. Laisvės atėmimo vietose kalinčius asmenis surašo pagal Statistikos departamento mokymo
programą parengti laisvės atėmimo vietų vadovų įsakymais paskirti už surašymą atsakingi laisvės atėmimo
vietų darbuotojai.
4. Pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos paraišką
Statistikos departamentas iki 2011 m. kovo 1 d. laisvės atėmimo vietas aprūpina surašymo lapais ir kitais
formuliarais, kurie pasirašytinai išduodami už surašymą atsakingiems laivės atėmimo vietų darbuotojams.
Užpildyti surašymo lapai (kartu su sugadintais ir nepanaudotais) ir kiti formuliarai grąžinami juos išdavusiam
surašymo darbuotojui.
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