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 1. P a k e i č i u Duomenų ir informacijos apie ypatingus įvykius, susijusius su Kalėjimų
departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  pavaldžių  įstaigų  veikla,
rinkimo,  perdavimo  bei  reagavimo  į  ypatingus  įvykius  taisykles,  patvirtintas  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų
departamentas)  direktoriaus  2014  m.  rugsėjo  10  d.  įsakymu  Nr.  V-360  „Dėl  Duomenų  ir
informacijos  apie  ypatingus  įvykius,  susijusius  su  Kalėjimų  departamentui  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų veikla, rinkimo, perdavimo bei reagavimo
į ypatingus įvykius taisyklių patvirtinimo“ (kartu su 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-521 ir
2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. V-400 pakeitimais):

1.1.  Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1.  Atsakingas Kalėjimų departamento pareigūnas  – Kalėjimų departamento prie

Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  pareigūnas,
atsakingas  už  nuteistų  asmenų  apsaugą  ir  (arba)  priežiūrą,  arba  Kalėjimų  departamentui
pavaldžios įstaigos pareigūnas,  atsakingas už informacijos priėmimą, įvertinimą ir perdavimą.“

1.2. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.4 Duomenų ir informacijos tvarkytojai – Kalėjimų departamento Saugumo valdymo

skyrius bei Įstaigų (Tarnybos, Mokymo centro) atsakingi darbuotojai.“
1.3. Pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„2.5. Duomenų ir informacijos valdytojas – Kalėjimų departamento Saugumo valdymo

skyrius.“
1.4. Pakeičiu 2.12 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„2.12.  Įstaigos  (Tarnybos,  Mokymo centro)  atsakingas darbuotojas – darbuotojas,

atsakingas už duomenų ir informacijos perdavimą – įstaigos vyriausiasis specialistas budinčiajai
pamainai (Įstaigose), direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas (Tarnyboje) ir Mokymo centro
budėtojas (tik už informacijos perdavimą).“

1.5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6.  Prie  Programos  prisijungiama  adresu  :http://172.16.0.9:8032/įskaita/  naudojant

duomenų ir informacijos tvarkytojo (toliau – tvarkytojas) vardą ir slaptažodį. Tvarkytojo vardas
yra sudarytas iš ne mažiau kaip keturių simbolių, slaptažodis – iš ne mažiau kaip šešių simbolių.
Tvarkytojo vardas ir  slaptažodis  suteikiamas Įstaigos  (Tarnybos,  Mokymo centro) direktoriui
kreipusis  į  Kalėjimų  departamento  Saugumo  valdymo  skyrių  raštu,  kuriame  nurodomas
reikiamas tvarkytojų skaičius ir jų duomenys (tvarkytojų pareigos, vardai ir pavardės). Saugumo
valdymo skyrius apie reikiamą tvarkytojų skaičių informuoja Kalėjimų departamento Veiklos
organizavimo  skyrių,  kuris  suteikia  naujus  tvarkytojų  vardus  ir  slaptažodžius  atskiruose
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uždaruose  vokuose.  Gautus  tvarkytojų  vardus  ir  slaptažodžius  atskiruose  uždaruose  vokuose
Įstaigai (Tarnybai, Mokymo centrui) pateikia Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyrius.
Tvarkytojų vardai ir slaptažodžiai atskiruose uždaruose vokuose išduodami Įstaigos (Tarnybos,
Mokymo centro) atsakingiems darbuotojams, pasirašant atitinkamuose apskaitos žurnaluose.“

1.6. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12.  Atleidus,  perkėlus  į  kitas  pareigas  ar  nušalinus  nuo  pareigų  Įstaigos  (Tarnybos,

Mokymo  centro)  atsakingą  darbuotoją,  įstaigos  Saugumo  valdymo  skyriaus  viršininkas
(Tarnybos, Mokymo centro direktorius) ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atleidimo, perkėlimo
į kitas pareigas ar nušalinimo nuo pareigų dienos privalo telefonu informuoti apie tai Kalėjimų
departamento Saugumo valdymo skyrių, kad būtų pakeistas (panaikintas) atleistam, perkeltam į
kitas  pareigas  ar  nušalintam  nuo  pareigų  Įstaigos  (Tarnybos,  Mokymo  centro)  atsakingam
darbuotojui suteiktas  prisijungimo prie Programos tvarkytojo vardas ir slaptažodis.“

1.7. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13.  Atsakingas  Kalėjimų  departamento  pareigūnas,  patikrina  ir  prireikus  tikslina

pateikiamos  Paros  (savaitės)  įvykių  suvestinės  turinį.  Po  peržiūros  Paros  (savaitės)  įvykių
suvestinė  išsiunčiama duomenų ir  informacijos  naudotojams  kasdien  iki  8.30  val.  tarnybiniu
elektroniniu paštu. Esant techninių nesklandumų Paros (savaitės) įvykių suvestinė duomenų ir
informacijos naudotojams išsiunčiama šiuos nesklandumus pašalinus.“

1.8. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16.  Paros  (savaitės)  įvykių  suvestinės  saugomos  Kalėjimų  departamento  Saugumo

valdymo skyriaus byloje pagal dokumentacijos planą.“
1.9. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17.  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyrius  koordinuoja  Programos

tinkamą  veiklą.  Esant  Programos  sutrikimų  Įstaigos  (Tarnybos,  Mokymo  centro)  atsakingi
darbuotojai  kreipiasi  į  šio  skyriaus  darbuotoją,  atsakingą  už  informacines  technologijas.
Informacijos  valdytojui  duomenys  ir  informacija  už  praėjusią  parą  (savaitę)  perduodama
pašalinus gedimus. Darbo dienomis papildyta Paros (savaitės) įvykių suvestinė išsiunčiama iki
15.30 val.“

1.10.  Pakeičiu  nurodytuoju  įsakymu patvirtintų  taisyklių  1  priedą  ir  išdėstau  jį  nauja
redakcija (pridedama).

1.11. Pakeičiu 3 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

,,
4

Suimtųjų, nuteistųjų veiksmai, sukėlę ryšių arba kitų 
gyvybiškai svarbių sistemų normalaus funkcionavimo 
pažeidimų, arba tyčiniai veiksmai, dėl kurių gali kilti 
didesnė nei 10 bazinių socialinių išmokų dydžio žala 
valstybei ar kitam trečiajam asmeniui

Nedelsiant, 
gavus 
pranešimą 
apie įvykį

Pranešama 
atsakingam 
Kalėjimų 
departamento 
pareigūnui, vėliau
– naudojant 
Programą“.

1.12. Pakeičiu 4 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

,,
3

Elektroninio stebėjimo įrangos sugadinimas, 
sunaikinimas ar jos negrąžinimas Tarnybai (taip pat 
nuteistajam, kuriam taikomas elektroninis stebėjimas, 
dingus ar pasislėpus)

Nedelsiant, 
gavus 
pranešimą apie 
įvykį 

Pranešama 
naudojant 
Programą“.

            1.13. Papildau 4 priedą 3.1 papunkčiu:
 
,,3.1 Surasti (atsiradę) nuteistieji, kurie buvo dingę ar 

pasislėpę, kuriems taikomas elektroninis stebėjimas
Kalėjimų 
departamento
darbo laiku

Pranešama 
naudojant 
Programą“
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             2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.10 papunktis įsigalioja 2020 m. kovo 1 d.
3. P a v e d u:
3.1. Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui:
3.1.1.  su  šiuo  įsakymu supažindinti  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotoją,

kuriam  priskirta  saugumo  valdymo  administravimo  sritis,  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos
viršininką, Saugumo valdymo skyriaus viršininką, Veiklos organizavimo skyriaus vedėją;

3.1.2. šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento intraneto svetainėje;
3.2. Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  už  dokumentų  valdymą  atsakingiems

padaliniams su šiuo įsakymu atitinkamai supažindinti pavaldžių įstaigų direktorius.

Direktorius                                 Virginijus Kulikauskas



Duomenų ir informacijos apie ypatingus įvykius,
susijusius  su  Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
pavaldžių įstaigų veikla, rinkimo, perdavimo bei
reagavimo į ypatingus įvykius taisyklių
1 priedas

(Paros (savaitės) įvykių suvestinės formos pavyzdys)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

PAROS (SAVAITĖS) ĮVYKIŲ SUVESTINĖ

20   -    -      Nr. 
Vilnius

I SKYRIUS
BENDROJI PAROS (SAVAITĖS) ĮVYKIŲ INFORMACIJA

Eil. Nr. Įvykio klasifikacija Skaičius

1 2 3

1
Ūmus  infekcinis  susirgimas,  netyčinis  susižalojimas  ar  ūmus
sveikatos  pablogėjimas,  dėl  kurio  nuteistasis  ar  suimtasis  yra
konvojuojamas į gydymo įstaigą

2
Alkoholio,  jo  surogatų,  narkotinių,  psichotropinių  ar  kitų  psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo atvejai (iki 5 asmenų viename būryje)

3 ......

4 .......

IŠ VISO

Pastabos:
1. Įvykiai  išdėstomi  pagal  įvykių  klasifikacijas  (Taisyklių  3  ir  4  priedai).  Įvykiai

numeruojami iš eilės, pradedant nuo pirmo.
2. Pranešimas apie įvykį išdėstomas aiškiai, glaustai, vadovaujantis Taisyklių 2 priedu.
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II SKYRIUS
DUOMENYS APIE PAIMTUS DRAUDŽIAMUS DAIKTUS

Įstaigos pavadinimas

Rodiklių pavadinimas

alkoholiniai
gėrimai
(litrais)

raugas
(litrais)

stipriai
veikiantys

medikamentai
(gramais)

narko-
tikai 

(gramais)

mobilieji
telefonai 
(vienetais)

įrenginiai
(kompiuteriai,

atmintinės,
SIM kortelės)

kita

1 2 3 4 5 6 7 8

Alytaus pataisos namai

Marijampolės pataisos namai 
(J.Biliūno g. 14, Kybartai)
Marijampolės pataisos namai 
(Sporto g. 7, Marijampolė)

Panevėžio pataisos namai

Pravieniškių pataisos namai-
atviroji kolonija,
1 sektorius
Pravieniškių pataisos namai-
atviroji kolonija, 
2 sektorius
Pravieniškių 
pataisos namai-
atviroji kolonija,
3 sektorius

pataisos 
namai
atviroji 
kolonija

Vilniaus pataisos namai 

Kauno 
nepilnamečių 
tardymo 
izoliatorius- 
pataisos namai

tardymo 
izoliatorius

pataisos 
namai

Kauno tardymo izoliatorius

Šiaulių tardymo izoliatorius

Laisvės atėmimo vietų 
ligoninė 

IŠ VISO
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III SKYRIUS
DUOMENYS APIE NUTEISTŲJŲ IR SUIMTŲJŲ SKAIČIŲ IR SUDĖTĮ

Įstaigos 
pavadinimas

Planinis 
nuteistųjų ir

suimtųjų
asmenų
skaičius 

20__ metais

Vietų skaičius
(iš jų nuteistųjų,

suimtųjų,
areštantų) 

Asmenų skaičius
Areštinėms skirtų

vietų skaičius
Areštantų
skaičius

Badaujančių
asmenų
skaičius

Asmenų,
kuriems suteikta
teisė išvykti be
sargybos arba
be palydos,

skaičius
iš viso nuteistųjų suimtųjų

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alytaus  pataisos namai

Marijampolės pataisos namai 
(J.Biliūno g. 14, Kybartai)
Marijampolės pataisos namai 
(Sporto g. 7, Marijampolė)

Panevėžio pataisos namai

Pravieniškių pataisos namai-atviroji
kolonija, 
1 sektorius
Pravieniškių pataisos namai-atviroji
kolonija,
2 sektorius

Pravieniškių 
pataisos namai-
atviroji kolonija,
3 sektorius

pataisos namai

atviroji 
kolonija

Vilniaus pataisos namai

Kauno nepilna-
mečių tardymo 
izoliatorius-
pataisos namai

tardymo 
izoliatorius

pataisos namai

Kauno tardymo izoliatorius

Šiaulių tardymo izoliatorius

Laisvės atėmimo vietų ligoninė

IŠ VISO
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PUSIAUKELĖS NAMAI

Alytaus PN

Marijampolės PN

Vilniaus PN

Pravieniškių PN-AK

IŠ VISO



IV SKYRIUS
DUOMENYS APIE NUTEISTŲJŲ IR SUIMTŲJŲ, ESANČIŲ ĮSKAITOJE, NEPLANINIAME KONVOJUJE IR TRUMPALAIKĖJE IŠVYKOJE,

SKAIČIŲ

Įstaigos 
pavadinimas

Direktoriaus
budintysis 
padėjėjas
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Įskaitoje Neplaniniame konvojuje
Trumpalaikėje

išvykoje

IŠ
 V
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O
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su
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ti
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dr
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os

dė
l s
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dė
l ž
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oj
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l t
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dė
l p
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ym

ų

su
 p

al
yd

a

be
 p

al
yd

os

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Alytaus pataisos namai

Marijampolės pataisos 
namai (J.Biliūno g. 14, 
Kybartai)
Marijampolės pataisos 
namai (Sporto g. 7, 
Marijampolė)
Panevėžio pataisos 
namai
Pravieniškių pataisos 
namai-atviroji kolonija, 
1 sektorius
Pravieniškių pataisos 
namai-atviroji kolonija, 
2 sektorius
Pravieniškių
pataisos 
namai-
atviroji 
kolonija, 
3 sektorius

pataisos 
namai

atviroji 
kolonija

Vilniaus pataisos namai 
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Kauno 
nepilname-
čių tardymo 
izoliatorius-
pataisos 
namai

tardymo 
izoliato-
rius

pataisos 
namai

Kauno tardymo 
izoliatorius
Šiaulių tardymo 
izoliatorius
Laisvės atėmimo 
vietų ligoninė 

IŠ VISO
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V SKYRIUS
DUOMENYS APIE PROBUOJAMŲJŲ STEBĖJIMĄ ELEKTRONINIO STEBĖJIMO PRIEMONĖMIS

 LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOJE

Eil. 
Nr. Lietuvos probacijos

tarnybos skyriaus
pavadinimas

Asmenys, 
kuriems 
skirta 
intensyvi 
priežiūra 
(BVK 157 
str. 3 d.)

Asmenims skirtos 
pareigos neišeiti iš 
namų tam tikru laiku, 
jei tai nesusiję su darbu 
arba mokymusi, 
vykdymas 
elektroninėmis 
stebėjimo priemonėmis

Nuo 20    -01-01 
(didėjimo tvarka nuo kalendorinių metų pradžios)

Dingusių ar
pasislėpusių

nuteistųjų, kuriems
taikomas

elektroninis
stebėjimas,

skaičius

asmenys, kuriems skirta 
intensyvi priežiūra (BVK
157 str. 3 d.)

asmenims skirtos pareigos 
neišeiti iš namų tam tikru 
laiku, jei tai nesusiję su 
darbu arba mokymusi, 
vykdymas elektroninėmis 
stebėjimo priemonėmis

1 2 3 4 5 6 7

1
Vilniaus regiono 
skyrius

2
Kauno regiono
skyrius

3
Panevėžio regiono 
skyrius

4
Šiaulių regiono 
skyrius

5
Klaipėdos regiono 
skyrius

IŠ VISO

Pastaba. Parašo rekvizitas pildomas tik tuo atveju, kai rengiamas popierinis paros (savaitės) įvykių suvestinės variantas.

___________________________               _________________________           __________________________
                       (pareigų pavadinimas)       (parašas)                           (vardas ir pavardė)
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