ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE LAIKOMŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ
SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU BEI NAUDOJIMOSI INTERNETO
TELEFONIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2020 m. sausio 10 d. Nr. 1-7
(su 2021 m. kovo 12 d. pakeitimu Nr. 1-65)
Šiauliai
Vadovaudamasis Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo
ir kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto telefonija tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 2 d.
įsakymu Nr. V-430, 12 p.:
1. T v i r t i n u Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo ir
kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto telefonija tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. šio įsakymo vykdymo kontrolę Saugumo valdymo skyriaus viršininkui, jo nesant – jį
pavaduojančiam pareigūnui;
2.2. Veiklos organizavimo skyriaus vyresniajam raštvedžiui su šiuo įsakymu supažindinti
direktoriaus pavaduotoją Paulių Žvaliauską ir Saugumo valdymo skyriaus viršininką Almantą
Pranskūną;
2.3. Veiklos organizavimo skyriaus vedėjui organizuoti įsakymo paskelbimą įstaigos
internetinėje svetainėje;
2.4. Saugumo valdymo skyriaus viršininkui Almantui Pranskūnui, Saugumo valdymo
skyriaus viršininko pavaduotojui Mindaugui Anilioniui bei Saugumo valdymo skyriaus vyriausiesiems
specialistams (budinčiai pamainai) su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.
Direktorius

Saulius Rajunčius

PATVIRTINTA
Šiaulių tardymo izoliatoriaus
direktoriaus 2020 m. sausio 10 d.
įsakymu Nr. 1-7
(su pakeitimu 2021 m. kovo 12 d.
įsakymu Nr. 1-65)
ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUJE LAIKOMŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ
SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU BEI NAUDOJIMOSI INTERNETO
TELEFONIJA TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau – Šiaulių TI arba įstaiga) laikomų suimtųjų ir
nuteistųjų skambinimo ir kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto telefonija tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato Šiaulių TI laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo ir kalbėjimo telefonu
bei naudojimosi interneto telefonija tvarką.
2. Šiuo Aprašu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo
23 straipsnio, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – LR BVK) 55, 73, 74, 75,
79, 80, 85, 86 ir 102 straipsnių, Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25, IV
skyriaus, Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo ir kalbėjimo
telefonu bei naudojimosi interneto telefonija tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-430,
nuostatas bei užtikrinti suimtiesiems ir nuteistiesiems teisę skambinti ir kalbėti telefonu bei naudotis
interneto telefonija.
3. Šio Aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek suimtųjų ar nuteistųjų skambinimo ir
kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto telefonija nereglamentuoja kiti teisės aktai.
4. Šiame Apraše nustatytą tvarką užtikrina ir kontroliuoja Saugumo valdymo (toliau –
SVS) ir Resocializacijos skyrių pareigūnai.
II. TELEFONO KORTELIŲ SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS IŠDAVIMO
TVARKA
5. Naujai į Šiaulių TI atvykusiems suimtiesiems (nuteistiesiems) telefono korteles (be
papildymo) jų žodiniu prašymu nemokamai išduoda SVS skyriaus darbuotojai. Telefono kortelės
išduodamos jų neturintiems ir ją turėti pageidaujantiems suimtiesiems (nuteistiesiems).
6. Suimtajam (nuteistajam) išduodamos telefono kortelės apskaitomos Šiaulių TI
suimtiesiems (nuteistiesiems) išduotų telefonų kortelių apskaitos žurnale (1 priedas) bei
registruojamos Telefono kortelių valdymo sistemos Kortelių ir vartotojų registre, susiejant jas su
konkrečiu suimtuoju (nuteistuoju), nurodant jo vardą, pavardę, informacinės sistemos „PRISONIS“
bylos numerį ir kitus būtinus duomenis.
7. Šiaulių TI laikomi suimtieji (nuteistieji) gali naudotis tik savo ir tik teisėtais būdais
įsigytomis telefono kortelėmis arba telefono kortelių duomenimis. Už telefono kortelių saugumą ir jų
duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims atsako jas naudojantys suimtieji (nuteistieji).
8. Pareigūnas, pastebėjęs, kad suimtasis (nuteistasis) turi ar naudoja ne savo telefoninę
kortelę arba telefoninės kortelės duomenis, paima šią kortelę ir tarnybiniu pranešimu informuoja
įstaigos direktorių arba jį pavaduojantį pareigūną.
9. Suimtajam (nuteistajam) pametus ar kitais būdais praradus jam išduotą telefono kortelę,
suimtasis (nuteistasis) raštu kreipiasi į Šiaulių TI administraciją, nurodydamas kokiomis
aplinkybėmis prarado kortelę.
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III. GYVENAMOSIOSE KAMEROSE LAIKOMŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ
SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU AR NAUDOJIMOSI INTERNETO
TELEFONIJA SUTEIKIMO BEI ORGANIZAVIMO TVARKA
10. Suimtųjų ir nuteistųjų skambinimas, kalbėjimas telefonu ir naudojimasis interneto
telefonija organizuojamas kiekvieną dieną nuo 8.00 val. iki 20.00 val. nepažeidžiant suimtųjų ir
nuteistųjų, nuteistųjų iki gyvos galvos ir nuteistųjų areštu dienotvarkių, patvirtintų Šiaulių TI
direktoriaus įsakymu, reikalavimų
11. Neteko galios.
12. Išimtinais atvejais (artimojo mirtis, sunki liga ir pan.) budinčiosios pamainos
vyriausiasis specialistas ar jį pavaduojantis pareigūnas poilsio dieną gavęs suimtojo (nuteistojo)
prašymą ir sutikrinęs pateikusio asmens duomenis pagal Aprašo 18 p. gali jam leisti skambinti
telefonu ar naudotis internetine telefonija (toliau – ir vaizdo pokalbis) kitu laiku.
13. Suimtasis (nuteistasis), pageidaujantis skambinti ir kalbėti telefonu, įstaigos vadovui
arba jį pavaduojančiam pareigūnui turi pateikti prašymą, nurodant savo vardą, pavardę, datą, asmens,
kuriam pageidauja skambinti, vardą, pavardę ir telefono numerį, taip pat pažymėti kada pageidauja
skambinti ir kalbėti telefonu (ne ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui).
14. Suimtasis (nuteistasis), pageidaujantis skambinti ir naudotis interneto telefonija, prieš
dvi darbo dienas iki vaizdo pokalbio suteikimo turi pateikti prašymą įstaigos vadovui, arba jį
pavaduojančiam pareigūnui, nurodant savo vardą, pavardę, pageidaujamą vaizdo pokalbio datą, laiką
ir vaizdo pokalbio dalyvių vardus, pavardes bei el. pašto adresus.
15. SVS pareigūnas, išvedant suimtąjį (nuteistąjį) iš gyvenamosios kameros skambinti ir
kalbėti telefonu ar naudotis interneto telefonija, įsitikina:
15.1. ar suimtasis (nuteistasis) yra pateikęs prašymą;
15.2. ar išėjo būtent tas suimtasis (nuteistasis), kuris turi teisę skambinti (t. y. ar įstaigoje
nėra gautas ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje
yra byla, nurodymas neleisti skambinti telefonu ar naudotis interneto telefonija).
16. Skambinti ir kalbėti telefonu išvedama ne daugiau suimtųjų (nuteistųjų), nei tame
režiminio korpuso aukšte yra įrengta telefonų aparatų.
17. Drausmės izoliatoriuje laikomi suimtieji iš drausmės izoliatoriaus, o nuteistieji,
atliekantys LR BVK 142 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą nuobaudą, iš kameros tipo patalpų
skambinti ir kalbėti telefonu ar naudotis interneto telefonija nevedami (išskyrus skambučius gynėjui).
18. Suimtųjų (nuteistųjų) prašymus skambinti ir kalbėti telefonu ar naudotis interneto
telefonija nagrinėjantis SVS pareigūnas patikrina šiuos prašymą pateikusio asmens duomenis:
18.1. teisinę padėtį (suimtasis, nuteistasis ar nuteistasis, kuriam paskirtas areštas);
18.2. ar nėra gautas rašytinis ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio
prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, nurodymas neleisti asmeniui skambinti telefonu ar
naudotis interneto telefonija;
18.3. nuteistojo priskyrimą grupei (paprastoji, lengvoji, drausmės);
18.4. gyvenamąją kamerą, kurioje yra laikomas asmuo;
18.5. suimtųjų arba nuteistųjų, kuriems taikomi atskiro laikymo reikalavimai, sąrašo
numerį ar kitą svarbią informaciją, susijusią su atskiru suimtojo (nuteistojo) laikymu (izoliacija);
18.6. informaciją apie atliekamas nuobaudas (laikymas drausmės izoliatoriuje arba kamerų
tipo patalpose).
19. Atlikus 16 p. nurodytus veiksmus SVS pareigūnas su suimtuoju (nuteistuoju) suderina
tikslų vaizdo pokalbio laiką.
20. Esant galimybei, prašyme nurodytą dieną suimtieji (nuteistieji) skambinti ir kalbėti
telefonu išvedami eilės tvarka. Atsižvelgiant į susidariusias sąlygas skambinti telefonu,
skambinančiųjų skaičių, SVS pareigūnų vykdomas funkcijas, suimtųjų ir nuteistųjų skambinimas ir
kalbėjimas telefonu gali būti organizuotas ne vėliau kaip per dvi dienas nuo raštiškame prašyme
nurodytos dienos, kurią suimtasis (nuteistasis) pageidauja skambinti. Prašymai, pagal kuriuos tą dieną
nebuvo organizuotas suimtųjų ir nuteistųjų išvedimas iš gyvenamųjų kamerų skambinti ir kalbėti
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telefonu, vykdomi kitą dieną iš ryto pirmumo tvarka. Neorganizavus suimtajam ar nuteistajam
skambinimo ir kalbėjimo telefonu tą pačią dieną apie tai pažymima suimtojo (nuteistojo) prašyme.
21. Suimtieji (nuteistieji) naudotis interneto telefonija nuvedami į pokalbių vietą likus 5
minutėms iki vaizdo pokalbio pradžios.
22. Įvykusį skambinimo ar kalbėjimo faktą savo parašu rašytiniame prašyme dėl
skambinimo ir kalbėjimo telefonu ar naudojimosi interneto telefonija patvirtina skambinti ir kalbėti
telefonu ar naudotis interneto telefonija išvestas iš kameros suimtasis ar nuteistasis.
23. Neprisiskambinusio telefonu suimtojo ar nuteistojo prašymo vykdymas, jam
pageidaujant, gali būti perkeliamas į skambinančiųjų tą pačią dieną eilės pabaigą. Toks pakartotinis
suimtųjų ir nuteistųjų išvedimas skambinti ir kalbėti telefonu organizuojamas tik esant galimybei ir
atsižvelgiant į skambinančiųjų skaičių ir Saugumo valdymo skyriaus pareigūnų vykdomas funkcijas.
Pakartotinai išvesto suimtojo ar nuteistojo skambinimo ir kalbėjimo telefonu rezultatai („skambino ir
kalbėjo“, „tik skambino (pokalbis neįvyko)“, „atsisakė“ ar kt.) pažymimi prašyme, kuriame
užfiksuotas pirmas suimtojo ar nuteistojo skambinimas telefonu.
24. Neįvykus vaizdo pokalbiui, šis faktas fiksuojamas rašytiniame prašyme dėl
naudojimosi interneto telefonija. Kitas vaizdo pokalbis organizuojamas bendrąja tvarka pateikiant
naują rašytinį prašymą.
25. Pareigūnai, organizuojantys suimtųjų ir nuteistųjų skambinimą ir kalbėjimą telefonu
ar naudojimąsi interneto telefonija, pasibaigus tos dienos skambučių organizavimo laikui, raštiškus
prašymus skambinti ir kalbėti telefonu bei raštiškus prašymus naudotis interneto telefonija sega į
atskiras bylas.
26. Suimtųjų pokalbiai telefonu registruojami ir saugomi elektroninėje apskaitos
sistemoje.
IV. ŪKIO APTARNAVIMO BŪRIO NUTEISTŲJŲ SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO
TELEFONU AR NAUDOJIMOSI INTERNETO TELEFONIJA GALIMYBIŲ SUTEIKIMO
BEI ORGANIZAVIMO TVARKA ŠIAULIŲ TI
27. Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų skambinimas ir kalbėjimas telefonu
organizuojamas kiekvieną dieną nuo 6.00 val. iki 22.00 val. nepažeidžiant Šiaulių TI laikomų
nuteistųjų dienotvarkės, patvirtintos Šiaulių TI direktoriaus įsakymu.
28. Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų naudojimasis interneto telefonija organizuojamas
kiekvieną dieną nuo 8.00 val. iki 20.00 val. nepažeidžiant ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų
dienotvarkių, patvirtintų Šiaulių TI direktoriaus įsakymu, reikalavimų.
29. Nuteistasis, pageidaujantis naudotis interneto telefonija, turi pateikti įstaigos
administracijai prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, pageidaujamą vaizdo pokalbio laiką ir
pokalbio dalyvių vardus, pavardes ir el. pašto adresus.
30. Prašymus registruojantis darbuotojas patikrina ir nustato, ar asmeniui priklauso teisė
naudotis interneto telefonija, bei suderina tikslų vaizdo pokalbio laiką, apie tai pažymi prašyme,
pastarajame pasirašydamas ir nurodydamas savo pareigas, vardą ir pavardę.
31. Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų skambinimą ir kalbėjimą telefonu ar naudojimąsi
interneto telefonija, kontroliuoja SVS specialistai, atsakingi už ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų
dinaminę priežiūrą. Pasibaigus tos dienos skambučių organizavimo laikui, nuteistųjų prašymus
naudotis interneto telefonija sega į bylas ar perduoda SVS darbuotojams segti į pasinaudojusių
interneto telefonija suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas.
32. Ūkio aptarnavimo būrio nuteistuosius naudotis interneto telefonija nuveda į pokalbių
vietą prieš 5 minutes iki vaizdo pokalbio pradžios SVS specialistai atsakingi už Ūkio aptarnavimo
būrio nuteistųjų dinaminę priežiūrą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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33. Šiaulių TI direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas atsižvelgiant į susidariusias
sąlygas skambinti telefonu, skambinančiųjų skaičių, SVS pareigūnų vykdomas funkcijas turi teisę
leisti papildomai paskambinti telefonu, jeigu to prašo suimtasis ar nuteistasis dėl svarbių aplinkybių.
34. Suimtiesiems ir nuteistiesiems skambinti ir kalbėti telefonu bei naudotis interneto
telefonija galima ne ilgiau kaip 15 minučių.
35. SVS budinčiosios pamainos vyriausiasis specialistas, jo nesant - jį pavaduojantis
pareigūnas, esant būtinumui poilsio dienomis atlieka pakeitimus Telefono kortelių valdymo sistemoje
(keičia skambinimo ir kalbėjimo limitus ir atlieka kitus pakeitimus).
36. Suimtiesiems (nuteistiesiems) draudžiama telefono aparatus ar internetinės telefonijos
įrangą ardyti, gadinti ar savarankiškai juos taisyti.
37. Suimtieji ir nuteistieji nesilaikantys šiame Apraše nustatytų Taisyklių ir kituose teisės
aktuose nustatytų pareigų ir draudimų atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
_________________________
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Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomų
suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo ir
kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto
telefonija tvarkos aprašo 1 priedas
(Šiaulių TI suimtiesiems (nuteistiesiems) išduotų telefonų kortelių apskaitos žurnalo formos
pavyzdys)
ŠIAULIŲ TI SUIMTIESIEMS (NUTEISTIESIEMS) IŠDUOTŲ TELEFONŲ KORTELIŲ
APSKAITOS ŽURNALAS
Eil.
Nr.

Išdavimo
data

Nuteistojo /
suimtojo vardas ir
pavardė

Nuteistojo /
suimtojo
gimimo data

_______________

Telefono
kortelės
numeris

Nuteistojo /
suimtojo
parašas

Pastaba

