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TVIRTINU 

Direktorius 

 

Mindaugas Zaikauskas 

 

 

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ TAM TIKRUS JURIDINIUS FAKTUS, IŠDAVIMO 

APRAŠYMAS 

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 8-1063 

Kaunas 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1. Administracinės 

paslaugos 

pavadinimas 

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas. 

2. Administracinės 

paslaugos 

apibūdinimas 

Paslaugos tikslas – išduoti pažymas, dokumentų, patvirtinančių tam tikrus 

juridinius faktus (darbo stažas, darbo užmokestis, įsakymai veiklos ir personalo 

klausimais, tarnybos lapai, kiti dokumentai, esantys Kauno tardymo 

izoliatoriaus archyve), kopijas, išrašus, nuorašus. 

Prašymai išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą 

juridinį faktą pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į 

Kauno tardymo izoliatorių, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, elektroninėmis 

priemonėmis, faksimilinio ryšio įrenginiais). 

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu 

paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. 

Atsakymai paprastai išsiunčiami paštu arba per kurjerį, tačiau gali būti 

įteikiami tiesiogiai atvykus į Kauno tardymo izoliatorių arba elektroniniu 

paštu. 
 

2. Pagrindinė 

informacija: 

 

2.1. Paslaugos 

gavėjai 

Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; 

Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais. 

2.2. Viešųjų paslaugų 

sritis/pogrupis 

Kitų pažymų, išrašų išdavimas; Kita; Veiklos dokumentų išdavimas; 

Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas. 

2.3. Gyvenimo 

atvejis 

Norint gauti pažymą; Kita. 

2.4. Paslaugos tipas El. būdu teikiama paslauga (per e-pristatymas). Ne el. būdu teikiama 

paslauga. 

2.5. Paslaugos 

teikimo 

rezultatai 

Teisės aktų nustatyta tvarka išduotos pažymos, padarytos prašomų 

dokumentų kopijos, išrašai, nuorašai. 

2.6. Susiję su 

paslauga 

veiksmai 

Paslaugos rezultato dublikato išdavimas; 

Paslaugos rezultato patikslinimas; 

Paslaugos rezultato papildymas. 

2.7. Informacija ir 

dokumentai, 

kuriuos turi 

pateikti asmuo 

1. Prašymas (pasirašytas, nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta 

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

(jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kontaktinė informacija. 
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2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, patvirtinta 

notaro, ar šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka 

(kai prašymas siunčiamas paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis 

priemonėmis). 

3. Atstovavimą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai 

arba jų kopijos, patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. 

4. Jeigu prašoma privačios informacijos ne apie atstovaujamą asmenį, turi būti 

pateikti atstovaujamo asmens giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-

iuos) prašoma informacijos, liudijantys dokumentai arba jų kopijos. 

5. Giminystės ryšį su asmeniu (-imis), apie kurį (-iuos) prašoma privačios 

informacijos, liudijančius dokumentus arba jų kopijas (kai prašymas 

siunčiamas paštu, per pasiuntinį 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). 

2.8. Užmokesčio 

gavėjo 

duomenys 

Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Kauno tardymo izoliatorius 

Įmonės kodas: 300013972 

Įmokos kodas: „Už dokumentų kopijas“  

Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris 

AB SEB bankas LT097044060004121269 
 

3. Paslaugos 

teikimo 

kontaktinė 

informacija: 

 

 Paslaugos 

teikėjai 

 

Struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas 

Telefonas  

 

El. paštas 

 

 

Vardas ir 

pavardė 

Pareigos 

Telefonas 

El. paštas 

 

Vardas ir 

pavardė 

Pareigos 

Telefonas 

El. paštas 

 

Vardas ir 

pavardė 

Pareigos 

Visi Kauno tardymo izoliatoriaus struktūriniai padaliniai pagal savo 

kompetenciją (atsižvelgiant į prašymo turinį). 

Dėl pasimatymų su suimtaisiais suteikimo: 

Saugumo valdymo skyrius 

 

 

(8 37) 428 396 (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11); (8 37) 764 531 (veiklos 

adresu Technikos g. 34) 

administracija@kaunoti.lt (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11); 

info@kaunoti.lt (veiklos adresu Technikos g. 34). 

 

Remigijus Aniulis 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

(8 37) 452016 

remigijus.aniulis@kaunoti.lt  

 

Nerijus Stapušaitis (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11) 

 

Saugumo valdymo skyriaus viršininkas 

(8 37) 407917; 

nerijus.stapusaitis@kaunoti.lt  

 

Ruslanas Kulijevas (veiklos adresu Technikos g. 34) 

 

Saugumo valdymo skyriaus viršininko pavaduotojas 

mailto:administracija@kaunoti.lt
mailto:info@kaunoti.lt
mailto:remigijus.aniulis@kaunoti.lt
mailto:remigijus.aniulis@kaunoti.lt
mailto:nerijus.stapusaitis@kaunoti.lt
mailto:nerijus.stapusaitis@kaunoti.lt


3 
 

Telefonas 

El. paštas 

 

Vardas ir 

pavardė 

Pareigos 

Telefonas 

El. paštas 

 

Vardas ir 

pavardė 

Pareigos 

Telefonas 

El. paštas 

 

Vardas ir 

pavardė 

Pareigos 

Telefonas 

El. paštas 

 

Vardas ir 

pavardė 

Pareigos 

Telefonas 

El. paštas 

(8 37) 452371 

Rulanas.kulijevas@kaunoti.lt  

 

Almantas Atkočaitis (veiklos adresu Technikos g. 34) 

 

Resocializacijos skyriaus viršininkas 

(8 37)454521 

Almantas.atkocaitis@kaunoti.lt  

 

Airidas Balkauskas (veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11) 

 

Resocializacijos skyriaus viršininko pavaduotojas 

(8 37) 407902 

Airidas.balkauskas@kaunoti.lt  

 

Ramutė Ramuckienė 

 

Turto valdymo skyriaus vedėja 

(8 37) 428585 

Ramute.ramuckiene@kaunoti.lt  

 

Rolandas Puodžiūnas 

 

Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas 

(8 37) 452669 

Rolandas.puodziunas@kaunoti.lt  

4. Paslaugos 

teikimas: 

 

4.1. Paslauga 

apmokama 

vietoje 

Ne 

4.2.  Paslaugos 

inicijavimo 

forma 

Nustatytos formos rašytinas prašymas 

4.3. Paslaugos 

inicijavimo 

formos priedas 

dokumentu-kuriais-patvirtinamas-tam-tikras-juridinis-fakras-isdavimo-

aprasymas-priedas.pdf; 

kainorastis.pdf 

4.4. Neelektroninės 

paslaugos 

teikimo proceso 

aprašymas 

1. Prašymo pateikimas (prašymai gali būti pateikiami raštu, tiesiogiai atvykus 

į Kauno tardymo izoliatorių, atsiuntus paštu, elektroninėmis priemonėmis ar 

per pasiuntinį). 

2. Prašymo nagrinėjimas. 

3. Atsakymo parengimas. 

4. Atsakymo įteikimas (atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, 

jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu). 

4.5. Neelektroninės 

paslaugos 

suteikimo 

trukmė ir kaina 

Paslaugos 

suteikimo 

kaina: 

0,11 EUR 

 

 

 

 

Paslaugos 

suteikimo 

trukmė: 

20 

 

 

 

 

Dienų tipas: 

 

 

Darbo dienos 

 

 

 

 

Komentaras: 

 

 

Pažymos išduodamos 

nemokamai, mokama tik 

už dokumentų kopijas. 

Jeigu prašoma daug ar 

sudėtingos informacijos, 

mailto:Rulanas.kulijevas@kaunoti.lt
mailto:Almantas.atkocaitis@kaunoti.lt
mailto:Airidas.balkauskas@kaunoti.lt
mailto:Ramute.ramuckiene@kaunoti.lt
mailto:Rolandas.puodziunas@kaunoti.lt
https://www.lietuva.gov.lt/webPartner/subsystems/service/documents/729/24096/dokumentu-kuriais-patvirtinamas-tam-tikras-juridinis-fakras-isdavimo-aprasymas-priedas.pdf
https://www.lietuva.gov.lt/webPartner/subsystems/service/documents/729/24096/dokumentu-kuriais-patvirtinamas-tam-tikras-juridinis-fakras-isdavimo-aprasymas-priedas.pdf
https://www.lietuva.gov.lt/webPartner/subsystems/service/documents/729/24096/dokumentu-kuriais-patvirtinamas-tam-tikras-juridinis-fakras-isdavimo-aprasymas-priedas.pdf
https://www.lietuva.gov.lt/webPartner/subsystems/service/documents/729/24096/kainorastis.pdf
https://www.lietuva.gov.lt/webPartner/subsystems/service/documents/729/24096/kainorastis.pdf
https://www.lietuva.gov.lt/webPartner/subsystems/service/documents/729/24096/dokumentu-kuriais-patvirtinamas-tam-tikras-juridinis-fakras-isdavimo-aprasymas-priedas.pdf
https://www.lietuva.gov.lt/webPartner/subsystems/service/documents/729/24096/kainorastis.pdf
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0,07 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 EUR 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Darbo dienos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo dienos 

šis terminas gali būti 

pratęstas dar iki 10 darbo 

dienų už vieno rašytinio A3 

formato lapo dokumento 

kopijos parengimą. 

 

Pažymos išduodamos 

nemokamai, mokama tik 

už dokumentų kopijas. 

Jeigu prašoma daug ar 

sudėtingos informacijos, 

šis terminas gali būti 

pratęstas dar iki 10 darbo 

dienų už vieno rašytinio A4 

formato lapo dokumento 

kopijos parengimą. 

 

Pažymos išduodamos 

nemokamai, mokama tik 

už dokumentų kopijas. 

Jeigu prašoma daug ar 

sudėtingos informacijos, 

šis terminas gali būti 

pratęstas dar iki 10 darbo 

dienų už vieno rašytinio A5 

formato lapo dokumento 

kopijos parengimą. 

5. Papildoma 

informacija: 

 

5.1. Teisės aktai  1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr). 

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių 

įstaigų įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6?faces-

redirect=true 

3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr  

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 

875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr). 

5. 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“ 
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1412d050f2e511e88568e724760eeafa/asr). 

6. 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. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6?faces-redirect=true
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6?faces-redirect=true
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8152a92f34c11e89d4ad92e8434e309/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8152a92f34c11e89d4ad92e8434e309/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8152a92f34c11e89d4ad92e8434e309/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8152a92f34c11e89d4ad92e8434e309/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8152a92f34c11e89d4ad92e8434e309/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d8152a92f34c11e89d4ad92e8434e309/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1412d050f2e511e88568e724760eeafa/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d12ecfa1fab511e796a2c6c63add27e9?jfwid=-rze41cd7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d12ecfa1fab511e796a2c6c63add27e9?jfwid=-rze41cd7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d12ecfa1fab511e796a2c6c63add27e9?jfwid=-rze41cd7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d12ecfa1fab511e796a2c6c63add27e9?jfwid=-rze41cd7a
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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“. 
 

5.2.  Paslaugos teikėjo 

veiksmų 

(neveikimo) 

apskundimo seka 

Kauno tardymo izoliatoriaus sprendimai ir atsakymai skundžiami pasirinktinai: 

Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui per 

vieną mėnesį nuo atsakymo gavimo dienos. 

 

6. 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. 

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema 

pateikiama šio aprašymo priede. 

7. Administracinės 

paslaugos 

teikimo 

aprašymų 

įtraukimas į 

dokumentų 

apskaitą 

Byla 1.24 

 

Veiklos organizavimo skyriaus specialistė   Dalia Riševičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d12ecfa1fab511e796a2c6c63add27e9?jfwid=-rze41cd7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d12ecfa1fab511e796a2c6c63add27e9?jfwid=-rze41cd7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d12ecfa1fab511e796a2c6c63add27e9?jfwid=-rze41cd7a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d12ecfa1fab511e796a2c6c63add27e9?jfwid=-rze41cd7a
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Dokumentų, patvirtinančių tam 

tikrus juridinius faktus, išdavimo 

1 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 
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Dokumentų, patvirtinančių tam 

tikrus juridinius faktus, išdavimo 

2 priedas 

 

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ ELEKTRONINIU BŪDU, 

SEKOS SCHEMA 

 

 

Asmuo, 

juridinis 
asmuo 

Valstybės 

informacinių 

išteklių 

sąveikumo 

platforma ar kita 

sistema 

Dokumentų 

valdymo sistema  

Įstaigos 

direktorius ar jį 

pavaduojantis 

asmuo 

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 

direktorius ar jį 

pavaduojantis 

asmuo 

Dokumentų 

valdymo sistema  

Atsižvelgiant į 

prašymo turinį, 

atitinkamo (-ų) 

įstaigos struktūrinio 

padalinio (-ių) vadovas 

(-ai) 

Įstaigos 

struktūriniai 

padaliniai, iš kurių 

gaunama 

informacija  

Aktualios 

informacinės 

sistemos ir 

registrai 


