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Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės 

paslaugos pavadinimas 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas 

2. Administracinės 

paslaugos apibūdinimas 

Fiziniai ar juridiniai asmenys gali kreiptis ir prašyti išduoti pažymas 

apie gautas pajamas, darbo stažą ar kitus juridinius faktus Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų veiklos dokumentų 

pagrindu. 

Prašymus išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį 

tam tikrą juridinį faktą, raštu galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo 

atstovui atvykus į įstaigą, atsiuntus prašymą paštu arba elektroninėmis 

priemonėmis: faksu ar elektroniniu paštu. 
 

3. Teisės aktai, 

reguliuojantys 

administracinės 

paslaugos teikimą 

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų 

aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 

patvirtinimo“. 

3. Dokumentų kopijų parengimo Kalėjimų departamente prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 

28 d. įsakymu Nr. V-519 „Dėl Dokumentų kopijų Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

4. Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir 

atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui 

pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių 

sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 

45 „Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir 

atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui 

pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių 

sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymas. 
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4. Informacija ir 

dokumentai, kuriuos turi 

pateikti asmuo 

1. Prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas, 

pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba 

pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), 

kontaktinė informacija. 

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei 

prašymas siunčiamas paštu arba elektroninėmis priemonėmis. 

Atvejais, kai prašoma pateikti tam tikrą juridinį faktą patvirtinantį 

dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, kuriame nurodyti asmens 

duomenys, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 

(fiziniams asmenims) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti 

informaciją (juridiniams asmenims). 

5. Informacija ir 

dokumentai, kuriuos turi 

gauti įstaiga (prašymą 

nagrinėjantis 

darbuotojas) 

Nėra. 
 

6. Administracinės 

paslaugos teikėjas 

Visi Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

struktūriniai padaliniai pagal savo kompetenciją (atsižvelgiant į 

prašymo turinį). 

Žodžiu informacija ir konsultacija teikiama tel. (8 37) 452 371. 

7. Administracinės 

paslaugos vadovas 

Atliekantis Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

direktoriaus funkcijas Mindaugas Zaikauskas, tel. (8 37) 428 392, el. p. 

mindaugas.zaikauskas@kaunoti.lt; 

Atliekanti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

direktoriaus pavaduotojo funkcijas Rasa Kazėnienė, tel. (8 37) 407 923, 

el. p. rasa.kazeniene@kaunoti.lt; 

Direktoriaus pavaduotojas Vilmantas Dambrauskas, tel. (8 37) 759 055, 

el. p. vilmantas.dambrauskas@nti-pn.lt.  

Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas Rolandas Puodžiūnas, tel. (8 37) 

452669, el. p. rolandas.puodziunas@mti-pn.lt.  

Resocializacijos skyriaus viršininkas Almantas Atkočaitis, tel. (8 37) 

454 521, el. p. almantas.atkocaitis@nti-pn.lt.  

Saugumo valdymo skyriaus viršininkas Linas Šeštokas, tel. (8 37) 

451 787, el. p. linas.sestokas@mti-pn.lt.  

Turto valdymo skyriaus vedėjas Segiejus Kovas, tel. (8 37) 452 554, el. 

p. segiejus.kovas@nti-pn.lt.  

8. Administracinės 

paslaugos suteikimo 

trukmė 

20 darbo dienų (jeigu prašoma daug ir sudėtingos informacijos, šis 

terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų).  
 

9. Administracinės 

paslaugos suteikimo 

kaina (jei administracinė 

paslauga teikiama 

atlygintinai) 

0,11 EUR už vieno rašytinio A3 formato dokumentą. 

0,7 EUR už vieno rašytinio A4 formato dokumentą. 

10. Prašymo forma, 

pildymo pavyzdys ir 

prašymo turinys 

Prašymo forma laisva. Priimami prašymai, parašyti valstybine lietuvių 

kalba, taip pat anglų kalba. 

Asmens prašymas turi būti pasirašytas (pateiktas elektroniniu paštu turi 

būti pasirašytas elektroniniu parašu), nurodytas asmens vardas, pavardė, 

adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, 

buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir kiti kontaktiniai 

duomenys, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. 
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11. Administracinės 

paslaugos teikimo 

ypatumai 

Prašymas gali būti nenagrinėjamas kai: 

1. jame nėra asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų 

kontaktinių duomenų ir nėra galimybės kitaip identifikuoti prašymą 

pateikusį asmenį; 

2. prašymas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo 

skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir 

nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo autentiškumo; 

3. paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs kitas 

kompetentingas viešojo administravimo subjektas. 

Jeigu prašyme nenurodytas dokumentų pateikimo būdas, dokumentai 

pateikiami tokiu pačiu būdu, kokiu gautas prašymas. 

 

Veiklos organizavimo skyriaus specialistė   Dalia Riševičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentų, patvirtinančių tam 

tikrus juridinius faktus, išdavimo 

priedas 

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ NE ELEKTRONINIU BŪDU, 

SEKOS SCHEMA 

 

 

 

 

Asmuo 

Įstaigos 

direktorius ar 

jį 

pavaduojantis 

asmuo 

Veiklos 

organizavimo 

skyriaus 

darbuotojas 

Įstaigos 

direktorius ar 

jį 

pavaduojantis 

asmuo 

 

Atsižvelgiant į 

prašymo turinį, 

atitinkamo (-ų) 

įstaigos struktūrinio 

padalinio (-ių) vadovas 

(-ai) 

 

Atsižvelgiant į 

prašymo turinį, 

atitinkamo (-ų) 

įstaigos struktūrinio 

padalinio (-ių) 

darbuotojas (-ai) 

 

Atsižvelgiant į 

prašymo turinį, 

atitinkamo (-ų) 

įstaigos struktūrinio 

padalinio (-ių) 

vadovas (-ai) 
Įstaigos 

struktūriniai 

padaliniai, iš kurių 

gaunama 

informacija ir 

dokumentai 

Įstaigai 

nepavaldžios 

įstaigos, iš kurių 

gaunama 

informacija ir 

dokumentai 


