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Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Paslaugos 

pavadinimas 

Leidimas susipažinti su nuteistųjų (suimtųjų) asmens bylų 

dokumentais 

2. Paslaugos 

apibūdinimas 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija teikia supažindinimo su 

nuteistųjų (suimtųjų) asmens bylų dokumentais paslaugą.  

Susipažinti su asmens bylos dokumentais gali tik asmenys, kurie įrodo, 

kad turi pagrįstą ir teisės saugomą interesą ar turintiems nuteistojo 

(suimtojo), su kurio asmens byla pageidaujama susipažinti, sutikimą. 

Asmenys, norintys susipažinti su nuteistųjų (suimtųjų) asmens bylų 

dokumentais turi pateikti rašytinį prašymą ir gauti leidimą. Leidimą 

išduoda laisvės atėmimo vietos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.  

Susipažinti nuteistojo (suimtojo) asmens bylos dokumentai pateikiami 

įstaigos patalpose.  

Susipažinimo metu dalyvauja įstaigos darbuotojas. 

3. Teisės aktai, 

reguliuojantys 

paslaugos 

teikimą 

1. Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcija, patvirtinta Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl suimtųjų ir 

nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo“; 

2. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-119  

„Dėl susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylomis ir jose 

esančių dokumentų kopijų darymo bei išdavimotvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

3. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 933 

redakcija) 

4. Informacija ir 

dokumentai, 

kuriuos turi 

pateikti 

asmuo 

Asmuo turi pateikti nustatytos formos prašymą (prašymas gali būti ir 

laisvos formos, tačiau jame turi būti nurodyta patvirtintoje Prašymo 

formoje nustatyta informacija). 

 

5. Informacija ir 

dokumentai, 

Papildomos informacijos ir dokumentų prašymą nagrinėjančiam 

tarnautojui gauti nereikia. 
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Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Aprašymo turinys 

kuriuos turi 

gauti 

institucija 

(prašymą 

nagrinėjantis 

tarnautojas) 

6. Paslaugos 

teikėjas 

Pirmojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus darbuotojas (vykdantis 

nuteistųjų įskaitos funkcijas), tel. (8 346) 56355; 

 

Antrojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus darbuotojas (vykdantis 

nuteistųjų įskaitos funkcijas), tel. (8 346) 56442; 

 

Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyriaus darbuotojas (vykdantis 

nuteistųjų įskaitos funkcijas), tel. (8 346) 56281. 

 

el. paštas: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt   

7. Paslaugos 

vadovas 

L. e. direktoriaus pareigas Gintautas Šarauskas, tel. (8 346) 67007, el. p. 

gintautas.sarauskas@kaldep.lt . 

8. Paslaugos 

suteikimo 

trukmė 

Apie suteiktą leidimą susipažinti su nuteistojo (suimtojo) asmens bylos 

dokumentais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuojamas prašymą 

pateikęs asmuo ir suderinama susipažinimo data ir laikas.  

Leidimas susipažinti su nuteistojo (suimtojo) asmens bylos dokumentais 

suteikiamas Susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylomis ir 

jose esančių dokumentų kopijų darymo bei išdavimo tvarkos aprašo II 

skyriuje nustatyta tvarka. 

9. Paslaugos 

suteikimo 

kaina (jei 

paslauga 

teikiama 

atlygintinai) 

Paslauga teikiama neatlygintinai. 

10. Prašymo 

forma, 

pildymo 

pavyzdys ir 

prašymo 

turinys 

Nustatytos formos prašymas: 

 https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7baeabc0996a11eb998483d0ae3161

5c?jfwid=i3h7wp3bk 

Prašymo laisva forma pavyzdys:  

http://www.kaldep.lt/lt/pravienpn-

ak/paslaugos_270_383/administracines_paslaugos_386.html 

11. Paslaugos 

teikimo 

ypatumai 

Asmuo turi pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Taip pat pagal poreikį kitus Susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų 

asmens bylomis ir jose esančių dokumentų kopijų darymo bei išdavimo 

tvarkos aprašo I skyriuje dokumentus. 

 

PRIDEDAMA. Veiksmų, atliekamų suteikiant leidimą susipažinti su nuteistųjų (suimtųjų) 

asmens bylų dokumentais, sekos schema. 

 

 

Veiklos organizavimo skyriaus patarėja                              Vita Česienė 

mailto:pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt
mailto:dainius.susinskas@pavienpn-ak.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7baeabc0996a11eb998483d0ae31615c?jfwid=i3h7wp3bk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7baeabc0996a11eb998483d0ae31615c?jfwid=i3h7wp3bk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7baeabc0996a11eb998483d0ae31615c?jfwid=i3h7wp3bk
http://www.kaldep.lt/lt/pravienpn-ak/paslaugos_270_383/administracines_paslaugos_386.html
http://www.kaldep.lt/lt/pravienpn-ak/paslaugos_270_383/administracines_paslaugos_386.html


Leidimo susipažinti su nuteistųjų asmens 

bylų dokumentais aprašymo priedas 
 

VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ SUTEIKIANT LEIDIMĄ SUSIPAŽINTI SU NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ) ASMENS BYLŲ DOKUMENTAIS, 

SEKOS SCHEMA 

 

___________________ 

Asmuo 

Paslaugos teikėjas  

Pirmojo, Antrojo ar Trečiojo 

sektoriaus Saugumo valdymo 

skyriaus darbuotojas (vykdantis 

nuteistųjų įskaitos funkcijas)  

Pravieniškių 

pataisos namų-

atvirosios kolonijos 

direktorius ar jį 

pavaduojantis 

pareigūnas 

Veiklos organizavimo 

 skyrius 


