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SUSITARIMŲ SU NUTEISTAISIAIS DĖL POILSIO DIENOMIS ATLIEKAMOS 

AREŠTO BAUSMĖS ATLIKIMO SĄLYGŲ SUDARYMO APRAŠYMAS 

 

 

Vilnius 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1 Paslaugos pavadinimas  Susitarimų su nuteistaisiais dėl poilsio dienomis atliekamos arešto 

bausmės atlikimo sąlygų sudarymas 

2 Paslaugos apibūdinimas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), gavęs teismo 

nuosprendį arba nutartį, kuria nuteistajam paskirta poilsio dienomis 

atliekama arešto bausmė, išsiunčia raštą į teismo nuosprendyje arba 

nutartyje nurodytą nuteistojo gyvenamąją vietą, kuriuo informuoja 

nuteistąjį apie jo pareigą atvykti į Kalėjimų departamentą susitarti dėl 

bausmės atlikimo sąlygų arba sudaryti susitarimą paštu arba el. paštu. 

Nuteistasis privalo atvykti į Kalėjimų departamentą arba paštu pateikti  

apie save kontaktinę informaciją. 

Nuteistajam atvykus arba kreipusis dėl susitarimo sudarymo el. paštu 

arba paštu, poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės sąlygas su juo 

aptaria Kalėjimų departamento darbuotojas, atsakingas už šios 

bausmės vykdymą. 

3 Teisės aktai, 

reguliuojantys 

paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas. 

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. 

įsakymas Nr. 182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo“. 

3. Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. liepos 10 d. įsakymas 

Nr. V-314 „Dėl Susitarimų su nuteistaisiais dėl poilsio dienomis 

atliekamos arešto bausmės atlikimo sąlygų sudarymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

4 Informacija ir 

dokumentai, kuriuos 

turi pateikti asmuo 

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

5 Informacija ir 

dokumentai, kuriuos 

turi gauti institucija 

(prašymą nagrinėjantis 

tarnautojas) 

Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas, nuosprendis arba nutartis, 

kuria skirta arešto bausmė poilsio dienoms, su patvarkymu vykdymui. 

6 Paslaugos teikėjas Kalėjimų departamento Priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė 

Vaida Mikalkevičiūtė, tel. (8 5) 271 9036,  

el. p. vaida.mikalkeviciute@kaldep.lt; 

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=104985&Zd=AREŠTO+ir+POILSIO#5z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=104985&Zd=AREŠTO+ir+POILSIO#6z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=104985&Zd=AREŠTO+ir+POILSIO#25z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=104985&Zd=AREŠTO+ir+POILSIO#26z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=104985&Zd=AREŠTO+ir+POILSIO#31z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=104985&Zd=AREŠTO+ir+POILSIO#32z
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231323&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=231323&p_query=&p_tr2=
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=65502
mailto:vaida.mikalkeviciute@kaldep.lt
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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

7 Paslaugos vadovas Kalėjimų departamento direktorius Robertas Krikštaponis, tel. (8 5) 

271 9000, el. p. robertas.krikstaponis@kaldep.lt . 

Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis 

apsaugos ir priežiūros sritį, tel. (8 5) 271 9040, el. p. kaldep@kaldep.lt; 

Kalėjimų departamento Priežiūros skyriaus viršininkas Evaldas 

Gasparavičius, tel. (8 5) 271 9035 

el. p. evaldas.gasparavicius@kaldep.lt. 

8 Paslaugos suteikimo 

trukmė 

Atvykus nuteistajam, arba jam kreipusis raštu, ir gavus visus reikiamus 

dokumentus, vadovaujantis laisvų vietų skaičiumi laisvės atėmimo 

vietų įstaigose bei atsižvelgus į nuteistojo pageidavimus, tą pačią arba 

vėliausiai kitą darbo dieną surašomas ir pasirašomas Susitarimas dėl 

poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės atlikimo sąlygų. 

9 Paslaugos suteikimo 

kaina (jei paslauga 

teikiama atlygintinai) 

Paslauga teikiama neatlygintinai. 

10 Prašymo forma, 

pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys 

Susitarimo forma yra patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 

2018 m. liepos 10  d. įsakymu Nr. V-314 „Dėl Susitarimų su 

nuteistaisiais dėl poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės atlikimo 

sąlygų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Ją pildo Kalėjimų departamento darbuotojas  

11 Paslaugos teikimo 

ypatumai 

Susitarus su nuteistuoju dėl arešto bausmės atlikimo sąlygų, surašomas 

Susitarimas dėl poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės atlikimo 

sąlygų, kuriame nurodoma: įstaiga, kurioje bus atliekamas areštas, 

savaitės dienos, kuriomis bus atliekamas areštas, atvykimo į įstaigą ir 

išleidimo iš jos laikas, taip pat kitos bausmės atlikimo sąlygos. 

Susitarimas dėl poilsio dienomis atliekamos arešto bausmės atlikimo 

sąlygų surašomas 1 egzemplioriumi, kurio kopijos išsiunčiamos į: 

įstaigą, kurioje bus atliekama bausmė, nuteistajam, baudžiamąjį 

įsakymą, nuosprendį ar nutartį dėl arešto bausmės poilsio dienomis 

skyrimo priėmusiam teismui ir atitinkamai prokuratūrai. Originalas 

paliekamas saugoti Priežiūros skyriuje. 
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Susitarimų su nuteistaisiais dėl poilsio dienomis atliekamos arešto 

bausmės atlikimo sąlygų sudarymo aprašymo 

               priedas 

 

VEIKSMŲ, SUDARANT SUSITARIMUS SU NUTEISTAISIAIS DĖL POILSIO DIENOMIS ATLIEKAMO AREŠTO BAUSMĖS 

ATLIKIMO SĄLYGŲ, SEKOS SCHEMA 

 

 
__________________________________________ 

Asmuo 

(nuteistasis) 

Kalėjimų 

departamento 

Priežiūros 

skyriaus darbuotojas  

 

Kalėjimų departamento 

direktorius, jo pavaduotojas 

arba įgaliotas Kalėjimų 

departamento darbuotojas 

Institucijos, kurioms 

pateikiamas Susitarimas 

dėl poilsio dienomis 

atliekamos arešto 

bausmės atlikimo sąlygų 

ir jo kopijos 

Institucijos, iš kurių gaunama 

informacija ar dokumentai 

(įsiteisėję teismų nuosprendžiai arba 

nutartys dėl arešto bausmės poilsio 

dienomis skyrimo) 
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