VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ NAUDOJIMOSI RIBOTO INTERNETO PRIEIGA
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. vasario
Vilnius

d. Nr.

Vadovaudamasis Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo paslaugų teikimo
sutartimi, pasirašyta 2017 m. gruodžio 13 d. Nr. SVDPT17/144/ST-121, tarp Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – KD prie LR TM) ir
Valstybės įmonės „Infostruktūra“, atsižvelgdamas į 2019-12-13 KD prie LR TM raštą Nr. 1S-3275
„Dėl riboto interneto prieigos svetainių sąrašo“ bei siekdamas pagerinti ir praplėsti suimtųjų,
nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga galimybes bei nustatyti aiškią naudojimosi riboto
interneto prieiga tvarką:
1. T v i r t i n u Suimtųjų ir nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga tvarkos aprašą
(pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netukusiu galios Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. sausio 9
d. įsakymą Nr. 3-1 „Dėl nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. P a v e d u :
3.1. L.e. Resocializacijos skyriaus viršininko pareigas Dovilei Jonuškaitei-Zunkienei su
šiuo įsakymu dokumentų valdymo sistemos priemonėmis supažindinti skyriaus darbuotojus;
3.2. Resocializacijos skyriaus pareigūnams paskelbti šį įsakymą nuteistiesiems ir
suimtiesiems;
3.3. Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Vilniaus pataisos namų interneto
svetainėje.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Romas Ostanavičius

PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2020 m. vasario
d. įsakymu Nr.
SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ NAUDOJIMOSI RIBOTO INTERNETO PRIEIGA
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sudarant galimybę naudotis riboto interneto prieiga (toliau - RIP) siekiama:
1.1. pagerinti suimtųjų ir nuteistųjų galimybę susipažinti su galiojančiais teises aktais;
1.2. sudaryti sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems susipažinti su įvairių valstybės
institucijų ir įstaigų, taip pat visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų viešai interneto
svetainėse platinama informacija;
1.3. sudaryti sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems susipažinti su tarptautiniais teisės aktais
bei įvairių tarptautinių institucijų, įstaigų bei organizacijų viešai interneto svetainėse platinama
informacija;
1.4. praplėsti suimtųjų ir nuteistųjų akiratį bei sudaryti galimybę efektyviau ginti savo
teises ir sąmoningai vykdyti pareigas;
1.5. ugdyti pilietiškumą bei teisinę sąmonę;
1.6. mažinti neigiamą izoliacijos įtaką;
2. Vilniaus pataisos namuose RIP įrengta:
2.1. Resocializacijos skyriaus (toliau – RS) metodiniame kabinete (I-asis gyvenamasis
korpusas, 5 aukštas);
2.2. RS specialistų, atsakingų už suimtuosius bei drausmės grupės ir kamerų tipo patalpose
laikomus nuteistuosius, kabinete (II-asis gyvenamasis korpusas).
3. RIP gali naudotis visi suimtieji bei nuteistieji, išskyrus nuteistuosius atliekančius
drausminę nuobaudą – perkėlimas į kamerų tipo patalpas iki 30 parų (nuobaudos atlikimo
laikotarpiu).
II. RIP NAUDOJIMOSI TVARKA
4. Suimtieji ir nuteistieji dėl leidimo naudotis RIP, pateikia nustatytos formos prašymą RS
specialistui (priedas).
5. RS specialistas gavęs suimtojo, nuteistojo prašymą leisti pasinaudoti RIP, registruoja jį
įstatymų nustatyta tvarka.
6. Naudotis RIP suimtieji ir nuteistieji gali darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo
13.00 val. iki 15.30 val. Esant dideliam suimtųjų ir nuteistųjų, norinčių naudotis RIP, skaičiui gali
būti sudaromas ir paskelbiamas naudojimosi RIP grafikas, numatant kiekvienam suimtajam ir
nuteistajam galimybę pasinaudoti RIP ne rečiau kaip kartą per 15 darbo dienų.
7. Apie naudojimąsi RIP suimtasis ir nuteistasis patvirtina pasirašydamas „Nuteistųjų
naudojimosi riboto interneto prieiga registracijos žurnale“.
8. Siekiant suteikti galimybę pasinaudoti RIP kuo didesniam suimtųjų ir nuteistųjų
skaičiui, naudojimosi RIP laikas neturi viršyti – 30 min. Nesant dideliam norinčių pasinaudoti RIP
suimtųjų ir nuteistųjų skaičiui, laikas gali būti prailginamas iki 15 min.
9. RIP naudojimosi metu draudžiama:
9.1. siųsti elektroninius laiškus ar kitais būdais perduoti ar palikti kitiems asmenims bet
kokią informaciją;

9.2. ardyti, gadinti ar kitais būdais pažeisti kompiuterio ir kompiuterinės įrangos
vientisumą.
10. Suimtasis, nuteistasis jam reikalingą informaciją gali pasižymėti į jam priklausančius
užrašus. Norėdamas išsispausdinti iš interneto svetainės teisės aktus ar kitą dokumentinę medžiagą,
pateikia prašymą RS specialistui. Dokumentinė medžiaga spausdinama Pataisos įstaigų ir tardymo
izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 19 p. nustatyta tvarka.
11. Suimtajam, nuteistajam pažeidus naudojimosi RIP tvarką, RS specialistas nutraukia
suimtojo, nuteistojo darbą su RIP bei surašo apie įvykį tarnybinį pranešimą.
III. PRIEINAMOS INTERNETO SVETAINĖS
12. RIP vartotojams prieinamų interneto svetainių sąrašas:
1.Teisės aktų registras https://www.e-tar.lt/portal/index.html ;
2. Lietuvos Respublikos Seimas https://www.lrs.lt ;
3. Lietuvos Respublikos Prezidentas https://www.lrp.lt ;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė https://lrv.lt ;
5. Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga http://www.lrski.lt ;
6. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas https://www.lrkt.lt ;
7. Lietuvos Aukščiausiasis teismas https://www.lat.lt ;
8. Lietuvos apeliacinis teismas https://www.apeliacinis.lt ;
9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismas https://www.lvat.lt ;
10. Vilniaus apygardos teismas www.vat.lt ;
11. Kauno apygardos teismas www.kat.lt ;
12. Klaipėdos apygardos teismas www.klat.lt ;
13. Šiaulių apygardos teismas https://sat.teismas.lt ;
14. Panevėžio apygardos teismas www.pat.lt ;
15. Vilniaus apygardos administracinis teismas https://vaat.teismas.lt ;
16. Kauno apygardos teismas https://kat.teismas.lt ;
17. Nacionalinės teismų administracija https://www.teismai.lt ;
18. Vyriausioji administraciniu ginču komisija https://www.vagk.lt ;
19. Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija https://www.lrta.lt ;
20. Lietuvos Respublikos prokuratūra https://www.prokuraturos.lt ;
21. Lietuvos advokatūra www.advokatura.lt ;
22. Lietuvos administracinių ginčų komisija www.lagk.lt ;
23. Teisės Portalas https://www.infolex.lt ;
24. Atviri teismai http://atvirasteismas.lt ;
25. Teisinės informacijos portalas http://teisingumas.lt ;
26. Lietuvos notarų rūmai http://www.notarurumai.lt ;
27. Lietuvos antstolių rūmai http://www.antstoliurumai.lt l;
28. Lietuvos policija http://www.policija.lt ;
29. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija www.tm.lt ;
30. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt ;
31. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://www.smm.lt ;
32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija www.am.lt ;
33. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija http://kam.lt ;
34. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija http://www.urm.lt
35. Kalėjimų departamento www.kaldep.lt ;
36. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė http://www.vkontrole.lt ;

37. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija https://www.ada.lt ;
38. Valstybės garantuojamos teisinės pagalba http://www.teisinepagalba.lt ;
39. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba www.lygybe.lt ;
40. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga www.vtaki.lt ;
41. Europos Sąjungos https://europa.eu ;
42. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas https://curia.europa.eu ;
43. Europos Žmogaus Teisių Teismas www.echr.coe.int ;
44. Tarptautinis Teisingumo Teismas www.icj-cij.org ;
45. Europos Taryba www.coe.int ;
46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme http://lrvatstovas-eztt.lt ;
47. Europos Sąjungos teisės akademija www.era.int ;
48. Europos žmogaus teisių fondas http://lt.efhr.eu ;
49. Jungtinių Tautų Organizacija www.un.org ;
50. Jungtinių Tautų Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras www.ohchr.org ;
51. Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių komisaras www.unhcr.ch ;
52. Įvairovės ir edukacijos namai http://ivairovesnamai.lt ;
53. Lietuvos gėjų lyga www.lgl.lt ;
54. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba www.lijot.lt ;
55. Lietuvos moterų lobistinės organizacijos http://lmlo.lt ;
56. Lietuvos neįgaliųjų forumas http://lnf.lt ;
57. Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ www.vilniausbociai.lt ;
58. Lietuvos žmogaus teisių centras https://manoteises.lt ;
59. Lygių galimybių plėtros centras http://gap.lt ;
60. Moterų informacijos centras www.lygus.lt ;
61. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras https://religija.lt ;
62. Tautinių bendrijų namai http://tbn.lt ;
63. Žmogaus teisių stebėjimo institutas https://hrmi.lt ;
64. Lietuvos Caritas www.caritas.lt ;
65. Lietuvos kalinių globos draugija www.kaliniudraugija.lt ;
66. Specialiųjų tyrimų tarnyba www.stt.lt ;
67. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras: http://www.ulac.lt ;
68. Valstybinis psichikos sveikatos centras http://www.vpsc.lt
69. Valstybė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba: http://www.vaikoteises.lt ;
70. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:
http://www.migracija.lt ;
71. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
http://www.ndt.lt
72. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos: http://www.sodra.lt/lt ;
73. VĮ Registrų centras http://www.registrucentras.lt ;
74. Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas „E.teismas.lt“: https://www.e.teismas.lt
75. Elektroniniai valdžios vartai: https://www.epaslaugos.lt/portal ;
76. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos www.uzt.lt ;
77. Visuomenės teisinis švietimas: http://teisingumas.lt ;
78. Trakų rajono savivaldybė www.trakai.lt ;
79. Vilniaus miesto savivaldybė https://vilnius.lt ;
80. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba: http://www.vvtat.lt ;
81. Jungtinių tautų (JT) Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras
(UNODC) http://www.unodc.org ;

82. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras http://www.sppc.lt ;
83. Vilniaus priklausomybės ligų centras http://www.vplc.lt ;
84. Kauno apskrities priklausomybės ligų centras http://www.kaplc.lt ;
85. Klaipėdos apskrities priklausomybės ligų centras http://www.kplc.lt ;
86. Kauno apskrities vyrų krizių centras http://www.vyrukrc.lt
87. Vilniaus miesto Socialinės paramos centras http://www.spcentras.lt ;
88. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras http://www.klaipedaspc.lt ;
89. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras http://spc.siauliai.lt ;
90. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras http://www.3sektorius.lt
91. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra https://www.unhcr.org ;
92. AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, prie Švietimo ir
mokslo ministerijos https://www.aikos.smm.lt.
93. Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklas https://vma.liedm.lt ;
94. Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla https://jaunimo.kaisiadorvs.lm.lt ;
95. Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos VMA https://ksjm.vma.lm.lt ;
96. KET teorijos mokymo testai www.alsket.lt ;
97. KET testų internetinis sprendimo, mokymosi tinklapis www.ketbilietas.lt ;
98. Lietuvos sporto universitetas www.lsu.lt ;
99. Lietuvos sporto universiteto informacinė sistema https://is.lsu.lt ;
100. Lietuvos sporto universiteto nuotolinio mokymo sistema https://emokymas.lsu.lt

IV. RIP NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ
13. Pažeidus šią tvarką, gali būti skiriamos nuobaudos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekso nustatyta tvarka.
14. Sugadinus kompiuterį arba programinę įrangą, remonto išlaidas nuteistieji privalo
atlyginti vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 169 straipsnyje numatyta
tvarka.
_________________________________________

Vilniaus pataisos namų Suimtųjų ir
nuteistųjų naudojimosi riboto interneto
prieiga tvarkos aprašo priedas

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ NUTEISTASIS (SUIMTASIS)
_________________________________________________________________
(vardas ir pavardė)

Vilniaus pataisos namų direktoriui

PRAŠYMAS
_____________________
(data)

Vilnius
Prašau leisti pasinaudoti riboto interneto prieiga.
Esu supažindintas su atsakomybe už riboto interneto prieigos naudojimosi tvarkos
pažeidimą. Sugadinus riboto interneto prieigos įrangą, sutinku, kad įrangos remonto išlaidos būtų
išskaičiuotos iš mano asmeninės sąskaitos.

______________________________
(vardas ir pavardė)

______________________________
(parašas)

