
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ FORMŲ

IR ŠIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

2018 m. lapkričio                                  28 d. Nr.V-518  

Vilnius

Siekdamas  tobulinti  ir  optimizuoti  bausmių  vykdymo  sistemos  veiklos  ir  statistinės

informacijos analizę ir atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų,  Europos Sąjungos statistikos tarnybos ir

Europos  Tarybos  siunčiamų  statistinių  klausimynų  turinį, 2013  m.  lapkričio  8  d.  Statistinės

informacijos ir statistinių duomenų teikimo sutartį Nr. STAT-106(2013)/ST-60, pasirašytą Kalėjimų

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)

ir  Lietuvos  statistikos  departamento,  bei  į  Kalėjimų  departamento  administracinių  padalinių

pasiūlymus (2018-10-10 pažyma Nr. LV- 2878): 

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Bausmių vykdymo sistemos veiklos statistinių ataskaitų sąrašą.

1.2. Statistinių ataskaitų formas:

1.2.1. Kriminogeninės būklės duomenų  statistinės ataskaitos formą;

1.2.2. Resocializacijos skyriaus veiklos statistinės ataskaitos formą;

1.2.3.  Asmens  tapatybę  patvirtinančių  dokumentų  išdavimo nuteistiesiems  statistinės

ataskaitos formą;

1.2.4. Suimtųjų ir nuteistųjų drausmės ir jiems taikytų drausminių priemonių statistinės

ataskaitos formą;

1.2.5. Narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos statistinės ataskaitos formą;

1.2.6. Psichologinių paslaugų statistinės ataskaitos formą;

1.2.7. Išaiškintų  neteisėtų  ryšių,  kriminogeninės  būklės  ir  paimtų  draudžiamų daiktų

statistinės ataskaitos formą;

1.2.8. Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus ir kaitos

statistinės ataskaitos formą;

1.2.9.  Nuteistųjų  laisvės  atėmimu  skaičiaus,  sudėties  (pagal  padarytą  nusikaltimą,

amžių, bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos statistinės ataskaitos formą;

1.2.10.  Nuteistųjų  areštu  skaičiaus,  sudėties  (pagal  padarytą  nusikaltimą,  amžių,

bausmės terminą ir kt.) ir jų kaitos statistinės ataskaitos formą;

1.2.11. Užsienio piliečių, nuteistų laisvės atėmimu ar areštu, skaičiaus, sudėties (pagal

padarytą  nusikaltimą,  amžių,  bausmės  terminą  ir  kt.)  ir  bausmės  vykdymo  eigos  statistinės

ataskaitos formą; 

1.2.12.  Nepilnamečių  suimtųjų  skaičiaus,  sudėties  ir  jų  kaitos  statistinės  ataskaitos

formą;

1.2.13. Sveikatos priežiūros tarnybos veiklos statistinės ataskaitos formą;

1.2.14. Pareigybių ir personalo skaičiaus kaitos statistinės ataskaitos formą;

1.2.15. Personalo skaičiaus, sudėties ir kaitos statistinės ataskaitos formą;

1.2.16. Teisminių bylų statistinės ataskaitos formą;
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1.2.17.  Darbo  su  smurtautojais  artimoje  aplinkoje,  esančiais  Lietuvos  probacijos

tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos formą;

1.2.18. Asmenų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, statistinės ataskaitos

formą;

1.2.19.  Darbo su  nepilnamečiais,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos  priežiūroje,

statistinės ataskaitos formą;

1.2.20.  Darbo  su  asmenimis,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos  priežiūroje,

statistinės ataskaitos formą;

1.2.21.  Pareigūnų,  dirbančių  su  asmenimis,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos

priežiūroje, darbo krūvio statistinės ataskaitos formą;

1.2.22.  Nuteistųjų  ir  suimtųjų  įdarbinimo,  pelno,  pardavimų  ir  paslaugų  apimčių

statistinės ataskaitos formą.

2. P a v e d u Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų

amatai“  direktoriams  užtikrinti,  kad  šio  įsakymo  1  punkte  nurodytos  statistinės  ataskaitos  būtų

teikiamos Kalėjimų departamentui  pagal patvirtintas formas ir tokiais terminais bei periodiškumu,

kurie  nurodyti  šio  įsakymo  1.1  papunkčiu  patvirtintame  Bausmių  vykdymo  sistemos  veiklos

statistinių ataskaitų sąraše. 

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. V-89 „Dėl

Kalėjimų  departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  pavaldžių  įstaigų  ir

valstybės  įmonės  „Mūsų  amatai“  veiklos  ataskaitų  formų  ir  šių  ataskaitų  pateikimo  tvarkos

patvirtinimo“ su visais pakeitimais;

3.2. Kalėjimų departamento direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymą  Nr. 4/07-237

„Dėl  Pataisos  įstaigos  psichologinės  tarnybos  veiklos  ataskaitos  formos  patvirtinimo“  su  visais

pakeitimais; 

                 3.3. Kalėjimų departamento direktoriaus 2003 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 4/07-230

„Dėl asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo nuteistiesiems ir ataskaitos apie asmens

tapatybę  patvirtinančių  dokumentų  išdavimą  nuteistiesiems  formos  patvirtinimo“  su  visais

pakeitimais;                 

      3.4. Kalėjimų departamento direktoriaus 2010 m. kovo 10 d.  įsakymą Nr. V-56 „Dėl

Mėnesinės personalo ataskaitos formos patvirtinimo“;                 

3.5. Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. kovo 24 d.  įsakymą Nr. V-120 „Dėl

Laisvės atėmimo vietose esančių asmenų drausmės ir jiems taikytų drausminių priemonių ataskaitų

pildymo ir pateikimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.  

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. šiuo įsakymu patvirtintos statistinių ataskaitų formos pradedamos naudoti rengiant

2019 metų duomenų statistines ataskaitas;

4.2.  statistinėje  ataskaitoje  nurodomų  duomenų  diena  –  paskutinė  ataskaitinio

laikotarpio diena;

4.3. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

5. N u r o d a u Kalėjimų departamento darbuotojui, atsakingam už gautų statistinių

ataskaitų  registravimą,  užregistruotas  ataskaitas,  atsižvelgiant  į  šio  įsakymo  1.1  papunkčiu

patvirtintą  Bausmių  vykdymo  sistemos  veiklos  statistinių  ataskaitų  sąrašą,  nukreipti  tiesiogiai

Kalėjimų  departamento  administraciniam  padaliniui,  atsakingam  už  atitinkamą  veiklos  sritį  ir

koordinuojančiam tolesnį statistinių ataskaitų valdymą. 

6. Į p a r e i g o j u Kalėjimų departamento Administravimo valdybos Bendrąjį skyrių šį

įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto ir intraneto svetainėse. 

Direktorius Robertas Krikštaponis



PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie

           Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

           direktoriaus 2018 m.                                   d.

                                      įsakymu Nr. V-

BABSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLOS STATISTINIŲ ATASKAITŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Ataskaitos pavadinimas Periodiškumas Pateikimo
terminas

Kalėjimų departamento
padalinio, kuriam teikiama

ataskaita, pavadinimas
1 2 3 4 5

1. KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS FBNKCIJAS VYKDANTIS PADALINYS*

1.1 Kriminogeninės būklės  duomenų statistinė ataskaita Kas pusmetį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Kriminalinės žvalgybos

analizės skyrius

2. SBIMTŲJŲ IR NBTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJOS FBNKCIJAS VYKDANTIS PADALINYS *

2.1 Resocializacijos skyriaus veiklos statistinė 

ataskaita

Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 10 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

2.2 Asmens  tapatybę  patvirtinančių  dokumentų

išdavimo nuteistiesiems statistinė ataskaita

Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 10 dienos

Resocializacijos skyrius

Eil. Nr. Ataskaitos pavadinimas Periodiškumas Pateikimo
terminas

Kalėjimų departamento
padalinio, kuriam teikiama

ataskaita, pavadinimas
1 2 3 4 5

2.3 Suimtųjų ir nuteistųjų drausmės ir jiems taikytų

drausminių priemonių statistinė ataskaita 

Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

Resocializacijos skyrius
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laikotarpio

mėnesio 15 dienos

2.4 Narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos 

statistinė ataskaita

Kas pusmetį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Resocializacijos skyrius

2.5 Psichologinių paslaugų statistinė ataskaita Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Resocializacijos skyrius

3.  SBIMTŲJŲ IR NBTEISTŲJŲ APSABGOS, PRIEŽIŪROS IR ĮSKAITOS FBNKCIJAS VYKDANTIS PADALINYS *

3.1 Išaiškintų neteisėtų ryšių, kriminogeninės 

būklės ir paimtų draudžiamų daiktų statistinė 

ataskaita

Kas mėnesį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 10 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

3.2 Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų 

suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus ir kaitos statistinė

ataskaita

Kas mėnesį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 5 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

3.3 Nuteistųjų laisvės atėmimu skaičiaus, sudėties 

(pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės 

terminą ir kt.) ir jų kaitos statistinė ataskaita

Kartą per metus Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

Eil. Nr. Ataskaitos pavadinimas Periodiškumas Pateikimo
terminas

Kalėjimų departamento
padalinio, kuriam teikiama

ataskaita, pavadinimas
1 2 3 4 5

3.4 Nuteistųjų areštu skaičiaus, sudėties (pagal 

padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir 

Kas pusmetį Iki einančio po

ataskaitinio

Veiklos organizavimo skyrius



kt.) ir jų kaitos statistinė ataskaita laikotarpio

mėnesio 15 dienos

3.5 Užsienio piliečių, nuteistų laisvės atėmimu ar 

areštu, skaičiaus, sudėties (pagal padarytą 

nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kt.) ir 

bausmės vykdymo eigos statistinė ataskaita

Kartą per metus Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio sausio

15 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

3.6 Suimtų nepilnamečių skaičiaus, sudėties ir jų 

kaitos statistinė ataskaita

Kas pusmetį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 10 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

4. SBIMTŲJŲ IR NBTEISTŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FBNKCIJAS VYKDANTIS PADALINYS *

4.1 Sveikatos priežiūros tarnybos veiklos statistinė 

ataskaita 

Kas mėnesį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 10 dienos

Sveikatos priežiūros skyrius

5. PERSONALO VALDYMO FBNKCIJAS VYKDANTIS PADALINYS*

5.1 Pareigybių ir personalo skaičiaus kaitos statistinė

ataskaita

Kas mėnesį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 5 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

5.2 Personalo skaičiaus, sudėties ir kaitos statistinė 

ataskaita

Kartą per

pusmetį

Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 10 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

Eil. Nr. Ataskaitos pavadinimas Periodiškumas Pateikimo
terminas

Kalėjimų departamento
padalinio, kuriam teikiama

ataskaita, pavadinimas
1 2 3 4 5

5.3 Teisminių bylų statistinė ataskaita Kas ketvirtį Iki einančio po Veiklos organizavimo skyrius

3
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ataskaitinio 

laikotarpio 

mėnesio 10 dienos

6. LIETBVOS PROBACIJOS TARNYBA*

6.1 Darbo su smurtautojais artimoje aplinkoje, 

esančiais Lietuvos probacijos tarnybos 

priežiūroje, statistinė ataskaita

Metinė Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

6.2 Asmenų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos 

priežiūroje, statistinė ataskaita

Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

6.3 Darbo su nepilnamečiais, esančiais Lietuvos 

probacijos tarnybos priežiūroje, statistinė 

ataskaita

Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

6.4 Darbo su asmenimis, esančiais Lietuvos 

probacijos tarnybos priežiūroje, statistinė 

ataskaita

Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Veiklos organizavimo skyrius

Eil. Nr. Ataskaitos pavadinimas Periodiškumas Pateikimo
terminas

Kalėjimų departamento
padalinio, kuriam teikiama

ataskaita, pavadinimas
1 2 3 4 5

6.5 Pareigūnų, dirbančių su asmenimis, esančiais 

Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje, darbo 

krūvio statistinė ataskaita

Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Veiklos organizavimo skyrius



7. VALSTYBĖS ĮMONĖ „MŪSŲ AMATAI“*

7.1 Nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo, pelno, 

pardavimų ir paslaugų apimčių statistinė 

ataskaita 

Kas ketvirtį Iki einančio po

ataskaitinio

laikotarpio

mėnesio 15 dienos

Planavimo, turto ir projektų

valdymo skyrius

Pastabos:
1. *Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ struktūrinio padalinio, kuris teikia ataskaitą, pavadinimas. Personalo 

skaičiaus, sudėties ir kaitos statistinę ataskaitą (5.2 p.) pateikia ir Kalėjimų departamento personalo valdymo funkcijas vykdantis padalinys.

2. Į šį sąrašą neįtrauktos:

2.1. specifinės veiklos statistinės ataskaitos (ginkluotės, kriminalinės žvalgybos ir imuniteto padalinių veiklos), kurių forma, teikimo periodiškumas ir terminai

nustatyti atskirais Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais;

2.2.  statistinės  ataskaitos,  kurių forma,  teikimo periodiškumas  ir  terminai  nustatyti  kitų  institucijų  (pvz.,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės,  Statistikos

departamento, ministerijų ir kt.) teisės aktais;

2.3. ataskaitos, kurios patvirtintos kaip taisyklių, aprašų, rekomendacijų ir kitų teisės aktų priedai;

2.4. ataskaitos, kurios nėra statistinės.

__________________________________
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                                                                                                                Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

                                                                                                               Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

                                                                                                        direktoriaus 2018    m.                              d.

                                                           įsakymu  Nr. V-

_________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys

Kalėjimų departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS DUOMENŲ  STATISTINĖ ATASKAITA

 _____________ Nr. ______________

                                                                                    (data)

20____ m. sausio –_________________mėnesių  duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

1

2 Šiuo metu KŽP užpildytų pareigybių skaičius:

2.1 atsakingi už kriminalinės žvalgybos veiklą

2.2

3 Pradėta ikiteisminių tyrimų:
3.1   dėl suimtųjų ir nuteistųjų 
3.2   dėl įstaigos ir valstybės įmonės darbuotojų
3.3   dėl laisvėje esančių asmenų

4

5

6 Ištirta ikiteisminių tyrimų  
7 Nutraukta ikiteisminių tyrimų 
8 Atsisakyta pradėti ikiteisminius tyrimus

9

10

Patvirtintų KD ar LAVĮ Kriminalinės žvalgybos padalinyje 
(toliau – KŽP) darbuotojų pareigybių skaičius

 atlieka ikiteisminius tyrimus ir priima sprendimus             
                 dėl atsisakymo pradėti ikiteisminius tyrimus

Perduota ikiteisminių tyrimų kitoms teisėsaugos 
institucijoms

Gauta ikiteisminių tyrimų tirti iš kitų teisėsaugos institucijų 

Dėl sveikatos sutrikdymų atsisakyta pradėti ikiteisminius 
tyrimus
Dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų pradėta 
ikiteisminių tyrimų,:
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10.1

10.2      perduota tirti kitoms teisėsaugos institucijoms
10.3      ištirta ikiteisminių tyrimų

11

12

12.1

13

14

15

16 Užfiksuota neteisėtų ryšių su suimtaisiais ir nuteistaisiais

17 Atlikta tarnybinių tyrimų:
17.1      dėl suimtųjų ir nuteistųjų 
17.2      dėl įstaigos ir valstybės įmonės darbuotojų
17.3      dėl kitų ypatingų įvykių

17.4      dėl traumų  ir kūno sužalojimų

____________________________                    ______________                  __________________________
              (pareigų pavadinimas)                                                 (parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

________________________________, tel. _______________, el. p.  ______________
 (ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)                                      

     užkardant narkotinių ar psichotropinių medžiagų 
patekimą į įstaigą 

Atvejai, kai asmenys, padarę veiką, susijusią su neteisėta 
narkotikų apyvarta, perduoti policijai nepradedant  
ikiteisminio tyrimo

Paimta narkotinių ar psichotropinių medžiagų                
(bendras kiekis g):

    pagal kriminalinės žvalgybos informaciją                          
            ( bendras kiekis g)

Paimta medžiagų, pripažintų narkotinėmis ar 
psichotropinėmis (grynas kiekis g)

Pagal kriminalinės žvalgybos informaciją rasta ir paimta 
mobiliojo ryšio telefonų (vnt.)

Atlikta atskirųjų pavedimų, gautų iš kitų teisėsaugos 
institucijų



           . 

Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018  m.  lapkričio 28 d.

           įsakymu Nr. V-518

.

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS

STATISTINĖ ATASKAITA

______________ Nr. __________
(data)

                   

20____ m. sausio–________________ mėnesių duomenys

Eil.

Nr.
Duomenų pavadinimas Skaičius

1 Įstaigoje atliekantys bausmę asmenys, iš jų turintys:

1.1 aukštąjį universitetinį išsilavinimą

1.2 aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą

1.3 aukštesnįjį išsilavinimą

1.4 vidurinį išsilavinimą

1.5 pagrindinį išsilavinimą

1.6 pradinį išsilavinimą

1.7 be išsilavinimo

2 Būriai

3 Skirti paskatinimai (atvejai)

4 Įstaigoje vykdomos socialinės reabilitacijos programos

4.1 jose dalyvaujantys asmenys, išskyrus dalyvaujančius 

privalomosiose programose

5 Įstaigoje veikiančios nuteistųjų organizacijos:

5.1 jų veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

6 Organizuoti kultūros ir sporto renginiai įstaigos mastu

7 Organizuoti užsiėmimai doroviniais, teisiniais bei ekonominiais klausimais

8 Visuomeninių ir religinių organizacijų suteikta praktinė pagalba (atvejai)

9 Bibliotekoje turimos knygos (vnt.):

9.1 grožinė literatūra (vnt.)

10 Įsigytos knygos bibliotekos fondui papildyti (vnt.):
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Eil.

Nr.
Duomenų pavadinimas Skaičius

10.1 grožinė literatūra (vnt.)

11 Gaunami periodinės spaudos leidiniai (egzemplioriai):

11.1 leidiniai, užsakyti įstaigoje laikomų asmenų lėšomis (egzemplioriai)

12 Besimokantys: 

12.1 bendrojo lavinimo mokykloje, konsultaciniame punkte

12.2 profesinėje mokykloje

12.3 aukštojoje mokykloje

13 Gavę mokslo baigimo pažymėjimus:

13.1 vidurinio išsilavinimo

13.2 pagrindinio išsilavinimo

13.3 profesinės mokyklos

14 Įdarbintų nuteistųjų skaičius:

14.1 valstybės įmonėse prie pataisos namų

14.2 ūkio darbuose

14.3           esantys Pusiaukelės namuose

15 Nuteistųjų, užsiimančių individualia darbine, kūrybine ar kita veikla 

skaičius

16 Asmenys, kurie privalo atlyginti nusikaltimu padarytą žalą

17 Bendra ieškinių reikalavimų suma (tūkst. Eur)

18 Išskaičiuota iš darbo užmokesčio suma ieškinių reikalavimams padengti 

(tūkst. Eur)

19 Savanoriškai padengti ieškinių reikalavimai (atvejai)

20 Savanoriškai padengtų ieškinių reikalavimų suma (Eur)

21 Išsiųsti pranešimai apie ruošiamus paleisti asmenis

22 Gauti į pranešimus teigiami atsakymai

23 Į nakvynės namus nukreipti paleidžiami asmenys 

24 Į kitas globos įstaigas nukreipti paleidžiami asmenys 

Pastaba.  1,  2,  4,  5,  9,  11,  12,  14,  15–17  punktuose  pateikiami  ataskaitos  dienos

duomenys, kituose punktuose  duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.

______________________              __________                                         ____________________
   (pareigų pavadinimas)                                (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

___________________________________,  tel. _________,  el. p. ____________
(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)    



Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018  m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. V-518

.

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos

ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ
IŠDAVIMO NUTEISTIESIEMS STATISTINĖ ATASKAITA

_______________________ Nr._________

                  (data)

20 __ metų ___ ketvirčio duomenys

Eil.

Nr.

Duomenų pavadinimas Ketvirčio

duomenys

Didėjančia

tvarka

1 Nuteistųjų skaičius įstaigoje

2 Nuteistųjų,  kurių  bylose  nėra  asmens  tapatybę  patvirtinančių  dokumentų,

skaičius

3 Nuteistųjų, kurie neturi Lietuvos Respublikos paso, asmens tapatybės kortelės,

leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, skaičius, iš jų:

3.1     neturi jokio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento

3.2     turi kitą dokumentą

4 Nuteistųjų, kurie turi teisę gauti:

4.1    Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę  

4.2    leidimą nuolat gyventi Lietuvoje

4.3    laikinąjį Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimą

4.4    atsisakė asmens tapatybę patvirtinančio gavimo

5 Nuteistųjų, kurie  neturi  teisės  gauti  Lietuvos  Respublikos  dokumento,

patvirtinančio asmens tapatybę, skaičius

6 Išsiųsta dokumentų į migracijos tarnybas:

6.1     laisvės atėmimo įstaigos buvimo vietoje

7 Išduota dokumentų:

7.1.    asmens tapatybės kortelių

7.2    Lietuvos Respublikos piliečio pasų

7.3    leidimų nuolat gyventi Lietuvoje

7.4.    laikinųjų Lietuvos Respublikos piliečio pažymėjimų

8 Atsisakyta išduoti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

__________________ ________________       __________________    
   (pareigų pavadinimas)            (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

____________________________________, tel. _________, el. p. __________________
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė, parašas)                              



Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus  2018   m.  lapkričio 28

d.
įsakymu Nr. V-518

.

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos

SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ DRAUSMĖS IR JIEMS TAIKYTŲ DRAUSMINIŲ
PRIEMONIŲ STATISTINĖ ATASKAITA

20____ m. ___    pusmečio duomenys

Eil. Nr.
Pavadinimas

Pusmečio duomenys

Didėjančia tvarka

1
Vidutinis sąrašinis asmenų, esančių įstaigoje, skaičius 

2
Iš viso užregistruota drausmės pažeidimų

3
Skirta nuobaudų nutarimais ar įsakymais

4
Iš viso pažeidėjų, kuriems nuobaudos skirtos nutarimais ar įsakymais

5
Drausmės pažeidimai:
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5.1
fizinio ar psichinio smurto naudojimas prieš kitus asmenis

5.2
psichiką veikiančių medžiagų vartojimas

5.3
uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas

5.4
įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas

5.5
įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymas

6
Taikytos nuobaudos:

6.1
papeikimas

6.2
pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės

6.3
pasivaikščiojimo pailginto laiko panaikinimas (tardymo izoliatoriuose)

6.4
draudimas iki vieno mėnesio apsipirkti pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) parduotuvėje 
(išskyrus higienos reikmenis ir kanceliarines prekes)

6.5
nuteistųjų perkėlimas į kamerų tipo patalpas iki penkiolikos parų, o nepilname
ių nuteistųjų – iki dešimties parų 

6.6
uždarymas į drausmės izoliatorių iki dešimties parų 
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(tardymo izoliatoriuose)

6.7
paskirtos paskatinimo priemonės – perkėlimo iš paprastosios grupės į lengvąją grupę – panaikinimas

-

6.8
pataisos namuose ir kalėjimuose paprastosios grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų perkėlimas į 
drausmės grupę nuo trijų mėnesių iki vienerių metų

6.9
pataisos namuose ir kalėjimuose drausmės grupės sąlygomis laikomų nuteistųjų perkėlimas į kamerų 
tipo patalpas nuo penkiolikos parų iki šešių mėnesių

-

6.10
siuntimas iš kamerų tipo patalpų nuobaudą atlikti į kalėjimą

-

Pastabos:
  1.  Kartu su metų  ataskaita  parengiamas  ir  pateikiamas  aiškinamasis  raštas,  kuriame

nurodoma:
         1.1. suimtųjų ir  nuteistųjų drausmės   pagerėjimo   ar   pablogėjimo priežastys;
         1.2. kokios drausminio poveikio priemonės dažniausiai buvo taikytos dėl  skirtingų rūšių

pažeidimų;
1.3.  kiek skirta nuobaudų, skaičiuojant 100 asmenų;
1.4.  kiek nuteistųjų ar suimtųjų svarstyta Drausmės komisijoje;
1.5.  kokios priežastys lėmė dažniau pasitaikančius drausmės pažeidimus;
1.6. kokios naujos socialinės reabilitacijos bei priežiūros formos taikytos siekiant šalinti

sąlygas drausmės pažeidimams daryti;
1.7. kaip vertinama situacija 

įstaigoje
 ir būriuose;

1.8. kitos aplinkybės, atspindinčios įstaigoje vykstančius procesus.
                     2. Šioje ataskaitoje nėra įskaičiuojami arešto bausme nuteisti asmenys.

3.  Suimtųjų  ir  nuteistųjų  drausmės  ir  jiems  taikytų  drausminių  priemonių  statistiniai
duomenys ataskaitose pateikiami sveikais skaičiais kiekvieno pusmečio ir didėjančia tvarka atskirai:

3.1.  antrame   ataskaitos   punkte  pateikiamas   užregistruotų   drausmės   pažeidimų
skaičius. Į  

ši skaičių neįskaičiuojami 
klaidingai užregistruoti pažeidimų atvejai;

3.2.  visuose ataskaitos punktuose, išskyrus antrą, skaičiuojami pažeidimai, už  kuriuos
nuobaudos skirtos tik nutarimais arba įsakymais;

3.3. ketvirtame ataskaitos punkte didėjan
ia tvarka skai
iuojami tik tie asmenys, kurie per kalendorinius metus padarė drausmės pažeidimus pirmą kartą. Per
pusmetį

 
skai

iuojami visi asmenys, padarę drausmės pažeidimus.
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____________________________                             _________________                      ________________________
   (pareigų pavadinimas)                                                    (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

________________________________________________, tel. _________, el. p. __________________
       (ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)  



Forma patvirtinta Kal jim  departamento prieė ų

Lietuvov Revpublikov teivingumo minivterijov
direktoriauv 2018  m.  lapkri io 28 d.č

vakymu Nr. V-518į

.

___________________________________________________________
( vtaigov pavadinimav)į

_______________________________________________________________________________
( vtaigov duomenyv)į

Kal jim  departamentui prie Lietuvovė ų

Revpublikov teivingumo minivterijov

NARKOTIKŲ KONTROLĖS IR TARTOJIMO PRETENCIJOS STATISTINĖ
ATASKAITA

____________ Nr. _____
     (data)

20__ metų __ketvirčio duomenys

Eil.

Nr.

Duomenų pavadinimas Ketvirčio

duomenys

Didėjančia

tvarka

1 2 3 4

1 Asmenys,  kurių  nusikalstama  veika  susijusi  su  narkotinėmis,

psichotropinėmis medžiagomis:

X

1.1    nuteistieji  ar  suimtieji,  nuteisti  (įtariami,  kaltinami)  už

nusikaltimus

ar baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su neteisėtu 

disponavimu narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis

X

1.2    nuteistieji ar suimtieji, nusikalstamą veiką padarę apsvaigę nuo

narkotinių, psichotropinių medžiagų:

X

1.2.1       nuteistieji ar suimtieji, nusikalstamą veiką padarę apsvaigę nuo

narkotikų

X

1.2.2      nuteistieji ar suimtieji, nusikalstamą veiką padarę apsvaigę nuo

alkoholio

X

2 Asmenys,  kuriems laisvės  atėmimo ar suėmimo vykdymo  vietoje

buvo  nustatytas  apsvaigimo  nuo  narkotinių,  psichotropinių

medžiagų faktas 

3 Asmenys,  kuriems laisvės  atėmimo ar suėmimo vykdymo  vietoje

buvo nustatytas narkotinių, psichotropinių medžiagų ar priemonių,

skirtų joms vartoti turėjimo faktas

4 Įstaigoje užfiksuota narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo

atvejų:

4.1    įstaigoje užfiksuota apsvaigimo nuo alkoholio atvejų

4.2    įstaigoje užfiksuota apsvaigimo nuo narkotikų atvejų
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Eil.

Nr.

Duomenų pavadinimas Ketvirčio

duomenys

Didėjančia

tvarka

1 2 3 4

4.3    įstaigoje užfiksuota draudžiamo apsvaigimo nuo raminamųjų ir

migdomųjų medžiagų atvejų (kai medikamentinės medžiagos

nebuvo paskirtos gydytojo) 

5 Įstaigoje  atlikta  nuteistųjų  ir  suimtųjų  neblaivumo  ar  apsvaigimo

nuo psichoaktyviųjų medžiagų patikrinimų:

5.1    įstaigoje atlikta patikrinimų, naudojant alkoholio kiekio matuoklį

5.2    įstaigoje atlikta patikrinimų, paimant tiriamąją medžiagą   

6 Įstaigoje vykdomos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

prevencinės ir intervencinės programos

X

7 Asmenys, ataskaitiniu laikotarpiu dalyvaujantys (dalyvavę)

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinėse ir intervencinėse

programose,  iš  jų  (žemiau  2-oje  skiltyje išvardykite  vykdomas

programas, 3-ioje – pateikite dalyvių skaičių):

7.1    Priklausomų  nuo  psichiką  veikiančių  medžiagų  asmenų

reabilitacijos programoje

7.2    „Įžanginėje grupėje“

7.3    Ankstyvosios intervencijos programoje

...

8 Organizuota  renginių,  skirtų  narkotinių,  psichotropinių  medžiagų

vartojimo prevencijai 

9 Visuomeninių  organizacijų  ir  kitų  socialinių  partnerių

organizuojamos  ir  vykdomos  programos,  skirtos  narkotinių,

psichotropinių  medžiagų  vartojimo  prevencijai  ar  intervencijai

(žemiau 2-oje skiltyje išvardykite programas, 3-ioje – pateikti juose

dalyvaujančių (dalyvavusių) asmenų skaičių):

X

9.1

9.2

...

_______________              _______________                           ________________  

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                                (vardas ir pavardė)

____________________________________, tel. _________, el. p. _________ 
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė, parašas)              



Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018  m.                                       d.

įsakymu Nr. V-

.

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos

 PSICHOLOGINIŲ PASLAUGŲ STATISTINĖ ATASKAITA

_______________________ Nr._________

                  (data)

20 __ metų ___ ketvirčio duomenys

Eil.

Nr. 

Duomenų pavadinimas Skaičius

1 Psichologo etatai įstaigoje

2 Faktiškai dirbantys psichologai

3 
Nuteistieji / suimtieji, ataskaitiniu laikotarpiu dalyvaujantys / dalyvavę 

individualiose psichologinėse konsultacijose:

3.1       įvykdę seksualinės prievartos nusikaltimus: 

3.1.1           įvykdę seksualinės prievartos nusikaltimus prieš mažamečius  

3.2       įvykdę smurtinius nusikaltimus:  

3.2.1           įvykdę smurtinius nusikaltimus artimoje aplinkoje

3.3       didelės suicidinės rizikos 

4 Suteiktų individualių psichologinių konsultacijų (iš viso) 

5
Nuteistieji / suimtieji, ataskaitiniu laikotarpiu dalyvaujantys 

programose:

X

5.1    „Tik tu ir aš“

5.2   „Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas“

5.3   „EQUIP“

5.4    Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijoje „SeNAT“

5.5    Dailės terapijos programoje „R.A.K.T.A.S.“

5.6    Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programoje

5.7
   Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos 

programoje 

5.8   „Įžanginėje grupėje“

5.9 Ankstyvosios intervencijos programoje 

5.10 Prevencinėje programoje „Jaunimas ir psichoaktyvios medžiagos“

5.11 Elgesio pataisos programoje „Intervencinė programa smurtautojams 
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Eil.

Nr. 

Duomenų pavadinimas Skaičius

šeimoje“

6

Įstaigos Psichologinės tarnybos specialistų parengtos ir vykdomos, 

įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintos psichologinio konsultavimo 

programos (žemiau 2-oje skiltyje nurodyti vykdomų programų 

pavadinimus ir 3-ioje skiltyje pateikti jose ataskaitiniu laikotarpiu 

dalyvaujančių / dalyvavusių asmenų skaičių):

6.1

6.2

6.3

....

7. Atlikta nuteistojo / suimtojo asmenybės įvertinimų:

7.1 naudojant metodiką OASys

7.2 naudojant metodiką HCR-20

7.3 naudojant metodiką PCL:SV

7.4 naudojant metodiką SVR-20

7.5 naudojant metodiką STATIC-99

7.6 naudojant metodiką SARA

7.7 naudojant metodiką B-SAFER

7.8
naujai atvykusiųjų į laisvės atėmimo vietos įstaigą pirminis 

psichologinis vertinimas

7.9 suicidinės rizikos vertinimas

8 Parengta psichologinių išvadų įstaigos direktoriaus pavedimu

9

Pateikta rekomendacijų pataisos įstaigos administracijai skirstant 

nuteistuosius į būrius, grupes, kameras, perkeliant į kitas pataisos 

įstaigas dėl išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje 

pačioje pataisos įstaigoje

10
Skaityta paskaitų / surengta užsiėmimų nuteistiesiems / suimtiesiems 

psichikos sveikatos klausimais

11
Skaityta paskaitų / surengta užsiėmimų įstaigos personalui psichikos 

sveikatos klausimais

12
Kitų institucijų ar organizacijų organizuoti renginiai psichikos sveikatos

tematika 

__________________                          __________                                  _________________    
    (pareigų pavadinimas)                            (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

____________________________________, tel. _________, el. p. __________________

(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė, parašas)                              
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                                                                                                                    Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

                                                                                                                    Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

                                                                                                                    direktoriaus 2018 m.      lapkričio 28 d.

                                                                                                                    įsakymu  Nr. V-

_________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys

Kalėjimų departamentui prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

 _____________ Nr. ______________

                                              (data)

20____ m. sausio –_________________mėn.  duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

1 Išaiškinta neteisėtų ryšių su nuteistaisiais (suimtaisiais):

1.1     pareigūnų

1.2     kitų (nestatutinių) darbuotojų

2 Už neteisėtus ryšius su nuteistaisiais:

2.1    pradėta ikiteisminių tyrimų: 

2.1.1     pareigūnų

2.1.2     kitų (nestatutinių) darbuotojų

2.2 patraukta administracinėn atsakomybėn:

2.2.1     pareigūnų

2.2.2     kitų (nestatutinių) darbuotojų

2.3 patraukta drausminėn  atsakomybėn:

2.3.1     pareigūnų

2.3.2     kitų (nestatutinių) darbuotojų

3

3.1     piliečių, kurių atžvilgiu pradėti ikiteisminiai tyrimai

3.2     piliečių, patrauktų administracinėn atsakomybėn

4

4.1      pinigų (Eur)

4.2      alkoholinių gėrimų (l)

4.3      medžiagų, pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis (g)

4.4      mobilaus ryšio telefonų (vnt.)

4.5      SIM kortelių (vnt.)

4.6  bevielio interneto modemų (vnt.)

IŠAIŠKINTŲ NETEISĖTŲ RYŠIŲ, KRIMINOGENINĖS BŪKLĖS IR PAIMTŲ 
DRAUDŽIAMŲ DAIKTŲ STATISTINĖ  ATASKAITA

Už bandymą neteisėtai perduoti nuteistiesiems arba gauti medžiagų, 

dirbinių ar daiktų iš:

Paimta bandant perduoti nuteistiesiems (suimtiesiems) iš įstaigos 

pareigūnų:
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

5

5.1      pinigų (Eur)

5.2      alkoholinių gėrimų (l)

5.3      medžiagų, pripažintų narkotinėmis ir veikiančiomkis psichiką (g)

5.4      mobilaus ryšio telefonų  (vnt.)

5.5      SIM kortelių (vnt.)

5.6  bevielio interneto modemų (vnt.)

6 Paimta bandant perduoti nuteistiesiems (suimtiesiems) iš piliečių:

6.1      pinigų (Eur)

6.2      alkoholinių gėrimų (l)

6.3      medžiagų, pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis (g)

6.4      mobilaus ryšio telefonų (vnt.)

6.5      SIM kortelių (vnt.)

6.6  bevielio interneto modemų (vnt.)

7 Paimta iš nuteistųjų (suimtųjų):

7.1      pinigų (Eur)

7.2      alkoholinių gėrimų (l)

7.3      medžiagų, pripažintų narkotinėmis ir veikiančiomis psichiką   (g)

7.3.1

7.4      alkoholio raugo (l)

7.5      mobilaus ryšio telefonų (vnt.):

7.5.1

7.6 SIM kortelių :

7.6.1

7.7 Bevielio interneto modemų (vnt.):

7.7.1

8 Paimta duriančių, pjaunančių daiktų:

8.1  gyvenamojoje zonoje:

8.1.1.      lengvojoje grupėje

8.1.2.      paprastojoje grupėje

8.1.3.      drausmės grupėje

8.2.      uždarojoje zonoje

8.3.      gamybinėje zonoje

9 Pabėgimai:

9.1 iš saugomų objektų ir konvojavimo metu

9.2

10

11 Nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be palydos:

11.1      dėl bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo

11.2      dėl darbo pobūdžio

11.3      esantiems Pusiaukelės namuose

_______________________           _____________________              ______________________        

Paimta bandant perduoti nuteistiesiems (suimtiesiems) iš kitų 

(nestatutinių) darbuotojų:

iš jų – užkardytas patekimas į įstaigą (rasta, apieškant nuteistuosius ar 

suimtuosius, atvykstančius į įstaigą)

iš jų – užkardytas patekimas į įstaigą (rasta, apieškant nuteistuosius ar 

suimtuosius, atvykstančius į įstaigą)

iš jų – užkardytas patekimas į įstaigą (rasta, apieškant nuteistuosius ar 

suimtuosius, atvykstančius į įstaigą)

iš jų – užkardytas patekimas į įstaigą (rasta, apieškant nuteistuosius ar 

suimtuosius, atvykstančius į įstaigą)

iš nesaugomų objektų (iš atvirosios kolonijos) ir nuteistųjų, kuriems 

suteikta teisė vykti be sargybos arba be palydos)

Vengimas atlikti arešto ar laisvės atėmimo bausmę (nesugrįžimas po 

trumpalaikės išvykos iš kalinimo įstaigos)

          Pastaba. 11 punkte pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose punktuose – duomenys nuo 

metų pradžios didėjančia tvarka. 
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

________________________________, tel. _______________, el. p.  ______________
 (ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)                                      

 (pareigų pavadinimas)                              (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)



Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018  m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. V-518

.

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

______________________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos

LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE LAIKOMŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ SKAIČIAUS IR
KAITOS ________ M. ____________    MĖN. STATISTINĖ ATASKAITA

20________________  Nr._______

                                                                                  (data)

Eil. Nr. Rodikliai Skaičius

1 Iš  viso  laikomų  suimtųjų  ir  nuteistųjų  bei  arešto  bausme  nuteistų

asmenų  paskutinę mėnesio dieną    

          

2 Suimtųjų:

2.1    nepilnamečių 

2.2    moterų

2.3    esančių teismų žinioje

2.4    laukiančių apeliacinės instancijos teismo sprendimų

2.5    siunčiamų bausmę atlikti į pataisos namus

2.6    siunčiamų bausmę atlikti į areštines

2.7    vykstančių tranzitu į paskirties punktus

2.8    užsienio piliečių (nurodyti, kurių valstybių ir kiek)

3 Atvykusių naujų suimtų asmenų¹

4 Iš viso nuteistųjų, iš jų:

Nuteisti

laisvės

atėmimo

bausme

Nuteisti

arešto

bausme

4.1    laikomų paprastojoje grupėje X

4.2    laikomų lengvojoje grupėje X

4.3    laikomų drausmės grupėje X

4.4    nepilnamečių 

4.5    moterų 

4.6    atliekančių arešto bausmę poilsio dienomis X

4.7    užsienio piliečių (nurodyti, kurių valstybių ir kiek)

4.8    perkeltų iš pataisos įstaigos atlikti bausmę kalėjime X

4.9    atliekančių bausmę kalėjime pagal teismų nuosprendžius X

4.11    nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos galvos X

5 Atvykusių naujai nuteistų asmenų²
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Nuteisti

laisvės

atėmimo

bausme

Nuteisti

arešto

bausme

5.1    iš jų – nuteistųjų, kurie buvo anksčiau paleisti iš laisvės atėmimo

vietų ir per vienerius metus nuo paleidimo padarė naujų nusikaltimų

ir buvo grąžinti į pataisos įstaigas

5.2    nuteistų pagal kitų valstybių nuosprendžius

5.2.1         iš jų – Europos Sąjungos valstybių

6 Atvyko lygtinai paleistų nuteistųjų, kurie pažeidė lygtinio paleidimo

sąlygas ir teismo nutartimi siunčiami atlikti likusią laisvės atėmimo

bausmės dalį

X

7 Paleistų nuteistųjų:

7.1    pasibaigus teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės laikui

7.2    lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų (BVK 157 str.)

7.3    atidėjus bausmės vykdymą (BK 92 str.)

7.4    malonės tvarka

7.5    amnestijos aktu

7.6    atleistų nuo bausmės dėl ligos (BK 76 str.)

7.7    pakeitus nuosprendį apeliacine tvarka 

7.8    pakeitus nuosprendį kasacine tvarka

8 Nuteistųjų trumpalaikės išvykos (atvejai):

8.1 už pataisos įstaigos teritorijos ribų (BVK 105 str., BVK 55 str. )

8.2 į namus (BVK 104 str., 140 str.) 

8 Nuteistiesiems buvo suteiktos nemokamos atostogos (BVK 130 str.)

(atvejai)

X

8.1     su teise parvykti į namus X

9 Laikomų suimtųjų  ir  nuteistųjų bei  arešto bausme nuteistų asmenų

bendras vidutinis sąrašinis skaičius per ataskaitinį mėnesį

Pastabos:
1.  3 punkte nurodomi tik tie suimtieji: 1) kurie į bausmių vykdymo sistemos kardomojo kalinimo

įstaigą atvyko tiesiogiai po sulaikymo; 2) iš policijos areštinių; 3) kitoje valstybėje suimti ir laikinai perimti

iš kitos valstybės į Lietuvos Respubliką; 

Į  naujai  suimtų  asmenų  skaičių  nėra  įskaičiuojami asmenys:  1)  kurie  buvo  perkelti  į  kitą

kardomojo kalinimo įstaigą; 2) kurie, jiems atliekant bausmę, buvo perkelti į kardomojo kalimo įstaigą dėl

paaiškėjusio  naujo  nusikaltimo  ar  padaryto  nusikaltimo  atliekant  bausmę,  procesiniams  veiksmams;

3) lygtinai paleisti nuteistieji, kurie pažeidė lygtinio paleidimo sąlygas ir teismo nutartimi siunčiami atlikti

likusią laisvės atėmimo bausmės dalį. 

2. 5 punkte nurodomi  tik nuteistieji, atvykę po nuosprendžio įsiteisėjimo iš kardomojo kalinimo

įstaigos atlikti paskirtą bausmę ir nuteistieji, arešto bausmę pagal susitarimą atliekantys poilsio dienomis. 

Į  naujai  nuteistų asmenų  skaičių  nėra įskaičiuojami nuteistieji:  1)  pradėję bausmės  atlikimą

vienoje pataisos įstaigoje ir vėliau perkelti į kitą pataisos įstaigą (šie asmenys pataisos įstaigoje, į kurią

atvyko, neskaičiuojami kaip naujai nuteisti – tai yra nuteistieji, perkelti iš kitos pataisos įstaigos); 2) kurie

atlikdami bausmę, paaiškėjus naujoms nusikaltimo aplinkybėms ar padaryto nusikaltimo atliekant bausmę,

procesiniams  veiksmams  atlikti  buvo  išvežti  į  kardomojo  kalinimo  įstaigą  ir  po  naujo  nuosprendžio

priėmimo grąžinti atgal tęsti bausmės atlikimą (nesvarbu, ar į tą pačią ar kitą pataisos  įstaigą); 3) lygtinai

paleisti  nuteistieji,  kurie pažeidė lygtinio paleidimo sąlygas ir teismo nutartimi siunčiami atlikti  likusią

laisvės atėmimo bausmės dalį. 

_________________                   _______________ ____________________
   (pareigų pavadinimas)                               (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

____________________________________, tel. _________, el. p. __________________
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė, parašas)                              
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Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. V-518

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ
NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS STATISTINĖ

ATASKAITA

______________ Nr. __________
(data)

                   

20__ m.  sausio– ___________ mėn. duomenys

Eil. Nr.
Duomenų pavadinimas

Skaičius

1 Nuteistų asmenų metų pradžioje

2 Atvyko naujai nuteistų asmenų už:¹

2.1 nužudymą

2.2 neatsargų gyvybės atėmimą

2.3 sunkų sveikatos sutrikdymą

2.4 išžaginimą ir seksualinį prievartavimą, iš jų 

2.4.1 prieš nepilnamečius

2.5 kitas žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir  neliečiamumui

nusikalstamas veikas, iš jų

2.5.1 prieš nepilnamečius

2.6 viešosios tvarkos pažeidimą

2.7 plėšimą

2.8 vagystę

2.9 vagystę, padarytą stambiu mastu

2.10 turto prievartavimą

2.11 sukčiavimą

2.12 nusikalstamą susivienijimą

2.13 kyšininkavimą

2.14 kontrabandą

2.15 nusikaltimus, susijusius su teroristine veikla
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Eil. Nr.
Duomenų pavadinimas

Skaičius

2.16 prekybą žmonėmis

2.17 neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

2.18 nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų 

saugumui

2.19 nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis

2.20 kelių  transporto  eismo  saugumo  ar  transporto  priemonių

eksploatavimo taisyklių pažeidimus

2.21 kitas nusikalstamas veikas

3 Nuteistųjų ataskaitos dieną ²

3.1. pagal padarytas nusikalstamas veikas už: –

3.1.1 nužudymą

3.1.2 neatsargų gyvybės atėmimą

3.1.3 sunkų sveikatos sutrikdymą

3.1.4 išžaginimą ir seksualinį prievartavimą , iš jų 

3.1.4.1      prieš nepilnamečius

3.1.5. kitas  žmogaus  seksualinio  apsisprendimo  laisvei  ir

neliečiamumui nusikalstamas veikas, iš jų

3.1.5.1      prieš nepilnamečius

3.1.6 viešosios tvarkos pažeidimą

3.1.7 plėšimą

3.1.8 vagystę

3.1.9 vagystę, padarytą stambiu mastu

3.1.10 turto prievartavimą

3.1.11 sukčiavimą

3.1.12 nusikalstamą susivienijimą

3.1.13 kyšininkavimą

3.1.14 kontrabandą

3.1.15 nusikaltimus, susijusius su teroristine veikla

3.1.16 prekybą žmonėmis

3.1.17 neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

3.1.18 nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų 

saugumui

3.1.19 nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis, iš jų:

3.1.19.1   neteisėtą  disponavimą  narkotinėmis  ar  psichotropinėmis

medžiagomis neturint tikslo jas parduoti ar kitaip platinti

3.1.19.2    neteisėtą  disponavimą  narkotinėmis  ar  psichotropinėmis

medžiagomis turint tikslą jas parduoti ar kitaip platinti

3.1.20 kelių  transporto  eismo  saugumo  ar  transporto  priemonių

eksploatavimo taisyklių pažeidimus

3.1.21 kitas nusikalstamas veikas

3.2 pagal bausmės terminus:

3.2.1 nuo 3 iki 6 mėn.

3.2.2 nuo 6 mėn. iki 1 m.

3.2.3 nuo 1 iki 3 m.

3.2.4 nuo 3 iki 5 m.

3.2.5 nuo 5 iki 10 m.

3.2.6 nuo 10 iki 15 m.

3.2.7 nuo 15 iki 20 m.

3.2.8 nuo 20 iki 25 m.



Eil. Nr.
Duomenų pavadinimas

Skaičius

3.2.9 iki gyvos galvos

3.3 pagal amžių:

3.3.1. 14 metų 

3.3.2 15 metų 

3.3.3 16 metų

3.3.4 17 metų

3.3.5 nuo 18 metų iki 21 metų

3.3.6     nuo 21 metų iki 30 metų

3.3.7     nuo 30 metų iki 40 metų

3.3.8     nuo 40 metų iki 50 metų

3.3.9     nuo 50 metų iki 60 metų

3.3.10 60 metų ir vyresni

4 Teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės termino vidurkis

4.1 pagal padarytas nusikalstamas veikas už: –

4.1.1 nužudymą

4.1.2 neatsargų gyvybės atėmimą

4.1.3 sunkų sveikatos sutrikdymą

4.1.4 išžaginimą ir seksualinį prievartavimą, iš jų  

4.1.4.1     prieš nepilnamečius

4.1.5 kitas  žmogaus  seksualinio  apsisprendimo  laisvei  ir

neliečiamumui nusikalstamas veikas, iš jų

4.1.5.1    prieš nepilnamečius

4.1.6 viešosios tvarkos pažeidimą

4.1.7 plėšimą

4.1.8 vagystę

4.1.9 vagystę, padarytą stambiu mastu

4.1.10 turto prievartavimą

4.1.11 sukčiavimą

4.1.12 nusikalstamą susivienijimą

4.1.13 kyšininkavimą

4.1.14 kontrabandą

4.1.15 nusikaltimus, susijusius su teroristine veikla

4.1.16 prekybą žmonėmis

4.1.17 neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

4.1.18 nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų 

saugumui

4.1.19 nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis

4.1.20 kelių  transporto  eismo  saugumo  ar  transporto  priemonių

eksploatavimo taisyklių pažeidimus

4.1.21 kitas nusikalstamas veikas

5 Praleisto tardymo izoliatoriuje laiko iki nuteisimo vidurkis 

5.1 pagal padarytas nusikalstamas veikas už: –

5.1.1 nužudymą

5.1.2 neatsargų gyvybės atėmimą

5.1.3 sunkų sveikatos sutrikdymą

5.1.4 išžaginimą ir seksualinį prievartavimą

5.1.5 kitas  žmogaus  seksualinio  apsisprendimo  laisvei  ir

neliečiamumui nusikalstamas veikas

5.1.6 viešosios tvarkos pažeidimą

3
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Eil. Nr.
Duomenų pavadinimas

Skaičius

5.1.7 plėšimą

5.1.8 vagystę

5.1.9 kitas nusikalstamas veikas

6 Nuteistųjų skaičiaus vidurkis

7 Realiai atliktos bausmės termino vidurkis (paleistų asmenų)

7.1 pagal padarytas nusikalstamas veikas už: –

7.1.1 nužudymą

7.1.2 neatsargų gyvybės atėmimą

7.1.3 sunkų sveikatos sutrikdymą

7.1.4 išžaginimą ir seksualinį prievartavimą, iš jų 

7.1.4.1      prieš nepilnamečius

7.1.5 kitas  žmogaus  seksualinio  apsisprendimo  laisvei  ir

neliečiamumui nusikalstamas veikas, iš jų 

7.1.5.1      prieš nepilnamečius

7.1.6 viešosios tvarkos pažeidimą

7.1.7 plėšimą

7.1.8 vagystę

7.1.9 vagystę, padarytą stambiu mastu

7.1.10 turto prievartavimą

7.1.11 sukčiavimą

7.1.12 nusikalstamą susivienijimą

7.1.13 kyšininkavimą

7.1.14 kontrabandą

7.1.15 nusikaltimus, susijusius su teroristine veikla

7.1.16 prekybą žmonėmis

7.1.17 neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

7.1.18 nusikaltimus  elektroninių  duomenų  ir  informacinių  sistemų

saugumui

7.1.19 nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis

7.1.20  kelių  transporto  eismo  saugumo  ar  transporto  priemonių

eksploatavimo taisyklių pažeidimus

7.1.21 kitas nusikalstamas veikas

8 Nuteistieji, kurie per ataskaitinį laikotarpį buvo paleisti į laisvę

8.1 atlikę bausmę už pagal padarytas nusikalstamas veikas: –

8.1.1 nužudymą

8.1.2 neatsargų gyvybės atėmimą

8.1.3 sunkų sveikatos sutrikdymą

8.1.4 išžaginimą ir seksualinį prievartavimą, iš jų 

8.1.4.1      prieš nepilnamečius

8.1.5 kitas žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir  neliečiamumui

nusikalstamas veikas, iš jų

8.1.5.1     prieš nepilnamečius

8.1.6 viešosios tvarkos pažeidimą

8.1.7 plėšimą

8.1.8 vagystę

8.1.9 vagystę, padarytą stambiu mastu

8.1.10 turto prievartavimą

8.1.11 sukčiavimą

8.1.12 nusikalstamą susivienijimą

8.1.13 kyšininkavimą



Eil. Nr.
Duomenų pavadinimas

Skaičius

8.1.14 kontrabandą

8.1.15 nusikaltimus, susijusius su teroristine veikla

8.1.16 prekybą žmonėmis

8.1.17 neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

8.1.18 nusikaltimus  elektroninių  duomenų  ir  informacinių  sistemų

saugumui

8.1.19 nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis

8.1.20 kelių  transporto  eismo  saugumo  ar  transporto  priemonių

eksploatavimo taisyklių pažeidimus

8.1.21 kitas nusikalstamas veikas

9 Mirusių nuteistųjų

Pastabos: 
1. 2  punkte nurodomn tik tie nuteistieji, kurne po nuosprend no sntens jnmo atvyko nšž į ė

kardomojo kalnnnmo stangos atlnktn pasknrt  bausm . į ą ę

 Į naujai nuteist  asmen  ų ų skan n  č ų n ra skai iuojamiė į č  nutenstnejn: 1) prad j  bausm sė ę ė

atlnknm  vnenoje patansos stangoje nr v lnau perkeltn  knt  patansos stang  (šne asmenys patansosą į ė į ą į ą

stangoje,   kurn  atvyko, neskan nuojamn kanp  į į ą č naujai nuteisti –  tan yra nutenstnejn,  perkeltn nš
kntos  patansos  stangos);  2)  kurne  atlnkdamn  bausm ,  paanšk jus  naujoms  nusnkaltnmoį ę ė

aplnnkyb ms ar padaryto nusnkaltnmo atlnekant bausm , procesnnnams venksmams atlnktn buvoė ę

nšve tn  kardomojo kalnnnmo stang  nr po naujo nuosprend no sntens jnmo gr nntn atgal t stnž į į ą ž į ė ąž ę

bausm s atlnknm  (nesvarbu, ar  t  pa n  ar knt  patansos  stang ); ė ą į ą č ą ą į ą 3) lygtinai paleisti nuteistieji,

kurie  pažeidė  lygtinio  paleidimo  sąlygas  ir  teismo  nutartimi  siunčiami  atlikti  likusią  laisvės

atėmimo bausmės dalį. 

2.  3 punkte nr  jo papunk nuose stangos,  patenkdamos bendr  nutenst j  skan n ,  poč į ą ų ų č ų

pasvnrojo br kšnno patenkna esan n  nutenst j  moter  nr nepnlname n  skan n .ū č ų ų ų ų č ų č ų

______________________ ___________________           _____________________
    (pareigybės pavadinimas) (parašas)

        (vardas

ir pavardė)

___________________________________, tel. _________,  el. p. _________
(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)    
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Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. V-518

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

NUTEISTŲJŲ AREŠTU SKAIČIAUS, SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ,
AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR KT.) IR JŲ KAITOS STATISTINĖ

ATASKAITA

______________ Nr. __________
(data)

201___ m. sausio–________________ mėn. duomenys

Eil. Nr.

Duomenų pavadinimas

Skaičius

1

Buvo nuteistųjų metų pradžioje

1.1

iš jų – nuteistųjų, kuriems teismas nustatė atlikti areštą poilsio dienomis

2

Atvyko naujai nuteistų asmenų¹ 

2.1

iš jų – nuteistųjų, kuriems teismas nustatė atlikti areštą poilsio dienomis

2.2.

pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

–

2.2.1

 neatsargų gyvybės atėmimą



2

2.2.2

žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelie

iamumui  nusikalstamas veikas

2.2.3

 nusikaltimus ir baudžiamuosius  nusižengimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei 

ir neliečiamumui prieš nepilnamečius

2.2.4

 sunkų sveikatos sutrikdymą

2.2.5

 fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

2.2.6

 vengimą išlaikyti vaiką

2.2.7

 viešosios tvarkos pažeidimą

2.2.8

 plėšimą

2.2.8

 vagystę

2.2.10

 turto prievartavimą

2.2.11

 sukčiavimą

2.2.12

 kyšininkavimą

2.2.13

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis

2.2.14

 nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, 

sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis

2.2.15

nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui

2.2.16

neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

2.2.17

teroristinių nusikaltimų kurstymą



2.2.18

kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių 

pažeidimus

2.2.18

kitas nusikalstamas veikas

3

Nuteistųjų ataskaitos dieną²

3.1

iš jų – nuteistieji, kuriems teismas nustatė atlikti areštą poilsio dienomis

3.2

     pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

–

3.2.1

neatsargų gyvybės atėmimą

3.2.2

žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelie

iamumui  nusikalstamas veikas

3.2.3

 nusikaltimus ir baudžiamuosius  nusižengimus žmogaus seksualinio       apsisprendimo 

laisvei ir neliečiamumui prieš nepilnamečius  

3.2.4

            sunkų sveikatos sutrikdymą

3.2.5

fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

3.2.6

vengimą išlaikyti vaiką

3.2.7

viešosios tvarkos pažeidimą

3.2.8

plėšimą

3.2.8

vagystę

3.2.10

turto prievartavimą

3.2.11

sukčiavimą

3.2.12

3



4

kyšininkavimą

3.2.13

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, iš jų:

3.2.13.1
     neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis  medžiagomis neturint tikslo jas 

parduoti ar kitaip platinti

3.2.14

nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis

ar radioaktyviosiomis medžiagomis

3.2.15

nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui

3.2.16

neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

3.2.17

teroristinių nusikaltimų kurstymą

3.2.18

kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus

3.2.18

kitas nusikalstamas veikas

3.3

     pagal bausmės terminus:

3.3.1

nuo 10 iki 30 parų

3.3.2

nuo 30 iki 60 parų

3.3.3

nuo 60 iki 80 parų

3.4

     pagal amžių:

3.4.1

14 metų 

3.4.2

15 metų 

3.4.3

16 metų



3.4.4

17 metų

3.4.5

nuo 18 metų iki 21 metų

3.4.6

    nuo 21 metų iki 30 metų

3.4.7

    nuo 30 metų iki 40 metų

3.4.8

    nuo 40 metų iki 50 metų

3.4.8

    nuo 50 metų iki 60 metų

3.4.10

60 metų ir vyresni

4

Teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės termino vidurkis

4.1

pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

–

4.1.1

neatsargų gyvybės atėmimą

4.1.2

sunkų sveikatos sutrikdymą

4.1.3

fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

4.1.4

vengimą išlaikyti vaiką

4.1.5

viešosios tvarkos pažeidimą

4.1.6

plėšimą

4.1.7

vagystę

4.1.8

turto prievartavimą

4.1.8

5



6

sukčiavimą

4.1.10

kyšininkavimą

4.1.11

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis

4.1.12

 nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, 

sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis

4.1.13

nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui

4.1.14

neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

4.1.15

teroristinių nusikaltimų kurstymą

4.1.16

kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių 

pažeidimus

4.1.17

kitas nusikalstamas veikas

5

Praleisto tardymo izoliatoriuje laiko iki nuteisimo vidurkis 

5.1

pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

–

5.1.1

neatsargų gyvybės atėmimą

5.1.2

sunkų sveikatos sutrikdymą

5.1.3

viešosios tvarkos pažeidimą

5.1.4

plėšimą

5.1.5

vagystę

5.1.6

kitas nusikalstamas veikas



6

Nuteistųjų skaičiaus vidurkis

7

Realiai atliktos bausmės termino vidurkis (paleistų asmenų) 

7.1

pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

–

7.1.1

neatsargų gyvybės atėmimą

7.1.2

sunkų sveikatos sutrikdymą

7.1.3

fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

7.1.4

vengimą išlaikyti vaiką

7.1.5

viešosios tvarkos pažeidimą

7.1.6

plėšimą

7.1.7

vagystę

7.1.8

turto prievartavimą

7.1.8

sukčiavimą

7.1.10

kyšininkavimą

7.1.11

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis

7.1.12

nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis 

ar radioaktyviosiomis medžiagomis

7.1.13

nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui

7.1.14

neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

7



8

7.1.15

teroristinių nusikaltimų kurstymą

7.1.16

kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus

7.1.17

kitas nusikalstamas veikas

8

Nuteistieji, kurie per ataskaitinį laikotarpį buvo paleisti į laisvę

8.1

    atlikę bausmę už padarytas nusikalstamas veikas:

8.1.1

neatsargų gyvybės atėmimą

8.1.2

sunkų sveikatos sutrikdymą

8.1.3

fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

8.1.4

vengimą išlaikyti vaiką

8.1.5

viešosios tvarkos pažeidimą

8.1.6

plėšimą

8.1.7

vagystę

8.1.8

turto prievartavimą

8.1.8

sukčiavimą

8.1.10

kyšininkavimą

8.1.11

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis

8.1.12

nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis

ar radioaktyviosiomis medžiagomis



8.1.13

nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui

8.1.14

neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

8.1.15

teroristinių nusikaltimų kurstymą

8.1.16

kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus

8.1.17

kitas nusikalstamas veikas

8

Mirusių nuteistųjų

Pastabos: 
1.  2  punkte nurodomi  tik tie nuteistieji, kurie po nuosprendžio įsiteisėjimo atvyko iš

kardomojo  kalinimo  įstaigos  ir  nuteistieji,  arešto  bausmę  pagal  susitarimą  atliekantys  poilsio

dienomis. 

 Į naujai nuteist  asmen  ų ų skai i  č ų n ra skai iuojamiė į č  nuteistieji: 1) prad j  bausm sė ę ė

atlikim  vienoje areštin je ir  v liau perkelti  kit  areštin  (šie asmenys areštin je,   kurią ė ė į ą ę ė į ą

atvyko, neskai iuojami kaip č naujai nuteisti – tai yra nuteistieji, perkelti iš kitos areštin s); 2)ė

kurie  atlikdami  bausm ,  paaišk jus  naujoms  nusikaltimo  aplinkyb ms,  procesiniamsę ė ė

veiksmams  atlikti  buvo  išve ti   kardomojo  kalinimo  staig  ir  po  naujo  nuosprend iož į į ą ž

siteis jimo gr inti atgal t sti bausm s atlikim  (nesvarbu, ar  t  pa i  ar kit  areštin ). į ė ąž ę ė ą į ą č ą ą ę

2.  3  punkte  ir  jo  papunk iuose  staigos,  pateikdamos  bendr  nuteist j   areštoč į ą ų ų

bausme skai i ,  po  pasvirojo  br kšnio  pateikia  esan i  nuteist j  moter  ir  nepilname ič ų ū č ų ų ų ų č ų

skai i .č ų

____________________              ____________                                ____________________
    (pareigų pavadinimas)                            (parašas)                                                       (vardas ir pavardė)

_________________________________, tel. _________, el. p. _________
(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)    
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1

                                                                                                                    Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

                                                                                                                    direktoriaus 2018 m.                                      d. 

                                                                                                                    įsakymu Nr. V-

_____________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

  _______________Nr. _______
                                                                                      (data)

                                                                   20____ m. duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

1 Buvo nuteistų asmenų metų pradžioje

2 Atvyko asmenų, naujai nuteistų už:

2.1 nužudymą

2.2 neatsargų gyvybės atėmimą

2.3 sunkų sveikatos sutrikdymą

2.4 išžaginimą 

2.5

2.6 viešosios tvarkos pažeidimą

2.7 plėšimą

2.8 vagystę

2.9 vagystę, padarytą stambiu mastu

2.10 turto prievartavimą

2.11 sukčiavimą

                                                                                                                    Forma patvirtinta Kalėjimų departamento 

prie         

UŽSIENIO PILIEČIŲ, NUTEISTŲ LAISVĖS ATĖMIMU AR AREŠTU, SKAIČIAUS, 
SUDĖTIES (PAGAL PADARYTĄ NUSIKALTIMĄ, AMŽIŲ, BAUSMĖS TERMINĄ IR 

KT.) IR BAUSMĖS VYKDYMO EIGOS STATISTINĖ ATASKAITA

kitas žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 
neliečiamumui nusikalstamas veikas



2

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

2.12 nusikalstamą susivienijimą

2.13 neteisėtą sienos kirtimą

2.14 kontrabandą

2.15 nusikaltimus, susijusius su teroristine veikla

2.16 prekybą žmonėmis

2.17 neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

2.18

2.19

2.20 dokumentų klastojimą

2.21 kitas nusikalstamas veikas

3 Išvyko 

3.1 paleisti į laisvę:

3.1.1 išbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką

3.1.2 lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos: 

3.1.2.1  išsiųsti iš Lietuvos Respublikos

3.1.3 malonės tvarka

3.1.4 amnestijos aktu

3.1.5 atleisti nuo bausmės dėl ligos 

3.1.6 pakeitus nuosprendį apeliacine  tvarka

3.1.7 pakeitus nuosprendį kasacine tvarka

3.2 mirusių nuteistųjų 

3.3 pabėgusių nuteistųjų

4 Paleidžiami asmenys, pasiųsti į nakvynės namus

5 Paleidžiami asmenys, pasiųsti į kitas globos įstaigas 

6 Paleidžiami asmenys, perduoti policijai ar migracijos tarnybai

7

7.1 pagal padarytas nusikalstamas veikas už: 

7.1.1 nužudymą

7.1.2 neatsargų gyvybės atėmimą

7.1.3 sunkų sveikatos sutrikdymą

7.1.4 išžaginimą 

7.1.5

7.1.6 viešosios tvarkos pažeidimą

7.1.7 plėšimą

7.1.8 vagystę

7.1.9 vagystę, padarytą stambiu mastu

7.1.10 turto prievartavimą

7.1.11 sukčiavimą

7.1.12 nusikalstamą susivienijimą

7.1.13 neteisėtą sienos kirtimą

7.1.14 kontrabandą

7.1.15 nusikaltimus, susijusius su teroristine veikla

nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų 

saugumui

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 
psichotropinėmis medžiagomis

Nuteistųjų skaičius ataskaitos dieną (pastaboje nurodyti, iš kurių 
valstybių ir skaičių)

kitas žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 
neliečiamumui nusikalstamas veikas



3

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

7.1.16 prekybą žmonėmis

7.1.17 neteisėtą žmonių gabenimą per sieną

7.1.18

7.1.19

7.1.20 dokumentų klastojimą

7.1.21 kitas nusikalstamas veikas

7.2 pagal bausmės terminus

7.2.1 iki 3 mėn.

7.2.2 nuo 3 mėn. iki 6 mėn.

7.2.3 nuo 6 mėn. iki 1 m.

7.2.4 nuo 1 iki 3 m.

7.2.5 nuo 3 iki 5 m.

7.2.6 nuo 5 iki 10 m.

7.2.7 nuo 10 iki 15 m.

7.2.8 nuo 15 iki 20 m.

7.2.9 nuo 20 iki 25 m.

7.2.10 iki gyvos galvos

7.3 pagal amžių 

7.3.1 14 metų 

7.3.2 15 metų 

7.3.3 16 metų

7.3.4 17 metų

7.3.5 nuo 18 metų iki 21 metų

7.3.6     nuo 21 metų iki 30 metų

7.3.7     nuo 30 metų iki 40 metų

7.3.8     nuo 40 metų iki 50 metų

7.3.9     nuo 50 metų iki 60 metų

7.3.10 60 metų ir vyresni

8 Nuteistieji pagal buvimo Lietuvoje legalumą:

18.1 teisėtai esantys Lietuvoje:

8.1.1  turintys teisę nuolat gyventi Lietuvoje

8.1.2 turistai

8.2 neteisėtai esantys Lietuvoje:

8.2.1

8.2.2 pateikę kito asmens vizą ar kitą atitinkamą dokumentą

8.2.3 pateikę suklastotą vizą ar kitą atitinkamą dokumentą

8.2.4 atvykę be galiojančios vizos ar kito atitinkamo dokumento

8.2.5

8.2.6

8.2.7 atvykę į Lietuvą ne per pasienio kontrolės punktą

nusikaltimus elektroninių duomenų ir informacinių sistemų 
saugumui

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 
psichotropinėmis medžiagomis

atvykę į Lietuvą, nors yra įtraukti į užsieniečių, kuriems 
draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą

buvimas neteisėtas, nes nebeturi galiojančios vizos ar kito 
atitinkamo dokumento*

atvykę su viza ar kitu atitinkamu dokumentu, kuris išduotas 
pateikus tikrovės neatitinkančius duomenis ar suklastotus 
dokumentus



4

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

9 Nuteistieji pagal išsilavinimą:

9.1 pradinis

9.2 pagrindinis

9.3 vidurinis

9.4 aukštesnysis 

9.5 aukštasis

10 Nuteistieji pagal užimtumą nusikaltimo padarymo momentu:

10.1 bedarbiai

10.2 samdomi darbuotojai

10.3 savarankiškai dirbantys (verslininkai ir pan.)

10.4 studentai

10.5 pensininkai

11 Besimokančiųjų skaičius:

11.1 bendrojo lavinimo mokykloje

11.2 profesinėje mokykloje

11.3 aukštojoje mokykloje

12 Įdarbintų nuteistųjų skaičius:

12.1 valstybės įmonėje prie laisvės atėmimo įstaigų

12.2 ūkio darbuose

Pastabos: 

                2. Ataskaitos dieną įstaigoje bausmę atliko nuteistieji iš šių užsienio valstybių:

                      1) ________________________                                    __________________                       

                2) ________________________                                    __________________

..............................

 _______________________________                 ____________                       _______________________

   (pareigų pavadinimas)                                                                 (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

_____________________________, tel. ______________, el. p. ________________

                    1.* Vizos  ar    kito     atitinkamo    dokumento    galiojimas    yra    pasibaigęs,    dokumentas    

panaikintas    ar  kitos analogiškos priežastys, dėl kurių atvykimo metu galioję dokumentai tapo nebegaliojančiais.

                            (valstybės pavadinimas)                                                                     (nuteistųjų skaičius)

                            (valstybės pavadinimas)                                                                     (nuteistųjų skaičius)



5

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)              



6



7



8



9



10



           . 

 Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018  m. lapkričio 28 d.

           įsakymu Nr. V-518

.

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

NEPILNAMEČIŲ SUIMTŲJŲ SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR JŲ KAITOS STATISTINĖ
ATASKAITA

______________ Nr. __________
(data)

                   

20____ m. sausio– ________________ mėn. duomenys

Eil.

Nr.
Duomenų pavadinimas Skaičius

1 Ataskaitos dieną esančių nepilnamečių suimtųjų skaičius:

1.1 nepilnametės

2 Nepilnamečių suimtųjų išsilavinimas:

2.1 vidurinis 

2.2 pagrindinis 

2.3 pradinis 

2.4 be išsilavinimo

3 Nepilnamečiai suimtieji pagal socialinę padėtį:

3.1           mokėsi

3.2           dirbo

3.3           nesimokė ir nedirbo

4 Nepilnamečiai suimtieji užsienio šalių piliečiai:

4.1 nepilnametės

__________________________                  ________________                     ________________________

           (pareigų pavadinimas)                       (parašas)                                (vardas ir pavardė)

_________________________________________,  tel. _________,  el. p. ____________

  (ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)    



Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2018  m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. V-518

.

___________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA

______________ Nr. __________
(data)
                   

20____ m. _____________ mėn. duomenys

1. Alkoholio ir narkotikų var-
tojimas



2

1a. Vyrai

Amžius F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F18 F19
iki 18 m. 
virš 18 m. 

Iš viso

1b. Moterys

Amžius F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F18 F19
iki 18 m. 
virš 18 m. 

Iš viso

2. Žalojimųsi atvejai

Atvejų skaičius iš viso
Teikta stacionarinė pagal-

ba
Teikta ambulatorinė pa-

galba

     
3. Įstaigoje laikomų neįgaliųjų skaičius

3a. Neįgalumas pagal anksčiau naudotas neįgalumo grupes

Iš viso I gr. II gr. III gr.

3b. earbingumo netekimo lygis procentais

Iš viso 0-25 %. 30-55% 60-100%



3

4. Sergamumas / ligotumas užkrečiamosiomis ligomis

4a. Ištyrimas dėl ŽIV, sergamumas / ligotumas

Atliktų kraujo
tyrimų 
skaičius

Atsisakiusių
tirti kraują

 asmenų skai-
čius

Naujai
nustatytų

ŽIV 
atvejų skai-

čius

Į įstaigą nau-
jai atvykusių
ŽIV infekuo-

tų 
asmenų skai-

čius

Asmenų, infe-
kuotų ŽIV mė-
nesio pabaigoje
esančių įstaigoje

skaičius

Gydomų
ARV skai-

čius

4b. Ligotumas tuberkulioze

Sergančių tuberku-
lioze skaičius

Vyrai Moterys
suimtieji nuteistieji suimtieji nuteistieji

5. Duomenys apie įstaigoje mirusius asmenis

Eil
. 
Nr.

Vardas, pavardė
Teisinis 
statusas 
(suimtasis /
nuteistasis)

Gimimo
data

Mirties
data

Mirties
priežastis
(diagnozė)

Pastabos
(mirė miesto ligoni-
nėje, LAVL nurodo
iš kurios įstaigos at-
vykęs ir kt. aplinky-

bės)

___________________                            ______________                                    ___________________  

(pareigų pavadinimas)                       (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

_______________________________________,  tel. _________,  el. p. ____________

     (ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)    



        

Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. V-518

  

___________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

                                                                                                                                                                                           

PAREIGYBIŲ IR PERSONALO SKAIČIAUS KAITOS STATISTINĖ ATASKAITA

20  ________________  Nr. __________

                                                                                                                     (data)

20__m. ______________mėnesio duomenys 

1. Pareigybių ir darbuotojų skaičiaus kaita

Patvirtintų pareigybių skaičius Priimtų darbuotojų skaičius Atleistų darbuotojų skaičius



Aukščiau

siosios, 

aukštesni

osios ir 

vidurinio

sios 

grandies 

pareigūn

ai

Pir

mi

nė

s 

gr

an

die

s 

pa

rei

gū

nai

Karje

ros 

valsty

bės 

tarnau

tojai

Dirba

ntieji 

pagal 

darbo

sutarti

s

Iš 

viso 

patvirt

inta 

etatų

Aukščiausi

osios, 

aukštesnio

sios ir 

viduriniosi

os 

grandies 

pareigūna 

P

ir

m

i

n

ė

s

g

r

a

n

d

i

e

s

p

a

r

e

i

g

ū

n

a

i

Karjer

os 

valstyb

ės 

tarnaut

ojai

Dirba

ntieji 

pagal 

darbo 

sutarti

s

Iš 

viso 

uži

mta 

etatų

Aukščiaus

iosios, 

aukštesnio

sios ir 

vidurinios

ios 

grandies 

pareigūna 

P

ir

m

i

n

ė

s 

g

r

a

n

d

ie

s 

p

a

r

ei

g

ū

n

ai

Karjeros 

valstybės

tarnautoj

ai

Dirb

anti

eji 

paga

l 

darb

o 

suta

rtis

Iš 

viso 

prii

mta 

per  

atas

kaiti

nį 

mėn

esį

Iš viso 

priimta

nuo 

metų 

pradži

os

Aukš

čiaus

iosio

s, 

aukšt

esnio

sios 

ir 

vidur

inios

ios 

gran

dies 

parei

gūna

Pirminės

grandies 

pareigūn

ai

Karjer

os 

valsty

bės 

tarnau

tojai

Di

rba

nti

eji 

pa

gal

dar

bo 

sut

art

is

Iš 

viso 

atleit

a per 

atask

aitinį

mėne

sį

Iš viso

atleist

a nuo 

metų  

pradži

os

            

2. Pareigybių, kurios 100 proc.
finansuojamos ES finansinės
paramos ar kitos techninės
paramos lėšomis, skaičius 

3. Darbuotojų, kurie
yra atostogose vaikui

prižiūrėti, skaičius

Patvirtintų pareigybių skaičius Užimtų pareigybių skaičius

Aukščiausiosios, aukštesniosios ir 

viduriniosios grandies pareigūnai

Pirminės grandies

4. Tarnybos pratęsimas 



Aukščiausiosios

, aukštesniosios 

ir viduriniosios 

grandies 

pareigūnams

Pirminės

grandies

pareigūnams

Karjeros

valstybės

tarnautojams

Iš viso

per ataskaitinį

mėnesį

Iš viso

nuo metų

pradžios

Įstaigoje dirbančių

pareigūnų,

kuriems pratęsta

tarnyba, skaičius

ataskaitos dieną

_______________________________                                                     _____________                                                                               ____________________
(pareigų pavadinimas)                                                                                  (parašas)                                                                                                (vardas ir pavardė)

________________________________________, tel. _______________, el. p. __________________
     (ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)               



         

Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie
           Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
           direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d.

        įsakymu Nr. V-518

___________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

PERSONALO SKAIČIAUS, SUDĖTIES IR KAITOS STATISTINĖ ATASKAITA

______________ Nr. __________
          (data)

20___ m. sausio–______________ mėn. duomenys

Eil.
Nr.

Duomenų pavadinimas

Aukščiausiosios
ir aukštesniosios

grandies
pareigūnų
skaičius

Vidurinės
grandies

pareigūnų
skaičius

Pirminės grandies
pareigūnų
skaičius

Valstybės
tarnautojų
skaičius

Dirbančiųjų pagal
darbo sutartį skaičius

Iš viso

1 Etatai
2 Faktiškai dirbantys:
2.1            moterys
3 Faktiškai dirbantys pagal amžių:
3.1 iki 30 metų
3.2 nuo 30 metų iki 40 metų



2

Eil.
Nr.

Duomenų pavadinimas

Aukščiausiosios
ir aukštesniosios

grandies
pareigūnų
skaičius

Vidurinės
grandies

pareigūnų
skaičius

Pirminės grandies
pareigūnų
skaičius

Valstybės
tarnautojų
skaičius

Dirbančiųjų pagal
darbo sutartį skaičius

Iš viso

3.3 nuo 40 metų iki 50 metų
3.4 nuo 50 metų iki 65 metų
3.5 65 metai ir vyresni  
4 Faktiškai dirbantys pagal 

išsilavinimą:
4.1 turintys aukštąjį universitetinį ar 

jam prilygintą išsilavinimą:
4.1.1            turintys teisinį išsilavinimą
4.2 turintys aukštąjį neuniversitetinį

išsilavinimą 
4.3 turintys aukštesnįjį išsilavinimą 

arba iki 1995 m. įgytą specialųjį 
vidurinį išsilavinimą

4.4 turintys vidurinį išsilavinimą 
5 Tarnybos stažas pareigūnų pensijai 

gauti:
 

5.1 iki 5 metų  

5.2 nuo 5 metų iki 10 metų  

5.3 nuo 10 metų iki 15 metų  

5.4 nuo 15 metų iki 20 metų  

5.5 nuo 20 metų ir daugiau  

6 Darbuotojai, kurie mokėsi ar kėlė 
kvalifikaciją:

6.1 Kalėjimų departamento Mokymo 
centre

6.1.1             įvadiniame mokyme
6.2 užsienio šalyse
7 Darbuotojai, kurie mokosi aukštosiose 

mokymo įstaigose
7.1       MRU Socialinių technologijų 

fakulteto Komunikacijos ir mediacijos 
instituto absolventų



Eil.
Nr.

Duomenų pavadinimas

Aukščiausiosios
ir aukštesniosios

grandies
pareigūnų
skaičius

Vidurinės
grandies

pareigūnų
skaičius

Pirminės grandies
pareigūnų
skaičius

Valstybės
tarnautojų
skaičius

Dirbančiųjų pagal
darbo sutartį skaičius

Iš viso

8 Priimta į tarnybą (darbą):
8.1 atrankos būdu 

8.2 viešojo konkurso būdu 

8.3      MRU Socialinių technologijų  
fakulteto Komunikacijos ir mediacijos 
instituto absolventų

8.4      Mokymo centro kursantų
9 Atleista iš tarnybos (darbo)
9.1 iš jų dėl neigiamų motyvų
9.1.1 iš jų dėl netarnybinių ryšių
10 Paskatinta
11 Nubausta
12 Žuvę tarnybos (darbo) metu
13 Sužaloti tarnybos (darbo) metu

________________________________                                                                   _____________________
______________________________

(pareigų pavadinimas)                                     (parašas)                                (vardas ir pavardė)

___________________________________________, tel. _____________, el. p. _________
   (ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)    

3
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Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018   m.                                      d. lapkričio 28

įsakymu Nr. VV-518

_________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

TEISMINIŲ BYLŲ STATISTINĖ ATASKAITA

       ______________ Nr. _________
              (data)

             20___ m. sausio– ________ mėn. duomenys

Eil. Nr. Bylos dalykas (skundo ar ieškinio reikalavimai)

Bylų skaičius

baigtų (įsiteisėjo sprendimai) per ataskaitinį laikotarpį

iš viso

1 Dėl nuteistųjų laikymo sąlygų

2 Dėl lygtinio paleidimo

Priteistos 

sumos per  

ataskaitinį 

laikotarpį 

(Eur)

Panaikintų 

įstaigos 

sprendimų 

skaičius

pradėtų nuo 

kalendorinių 

metų pradžios

kuriose 

patenkinti 

reikalavimai

kuriose iš 

dalies 

patenkinti 

reikalavimai

kuriose 

atmesti visi 

reikalavimai

kurios 

nutrauktos ar 

paliktos 

nenagrinėtos



2

Eil. Nr. Bylos dalykas (skundo ar ieškinio reikalavimai)

Bylų skaičius

baigtų (įsiteisėjo sprendimai) per ataskaitinį laikotarpį

iš viso

Priteistos 

sumos per  

ataskaitinį 

laikotarpį 

(Eur)

Panaikintų 

įstaigos 

sprendimų 

skaičius

pradėtų nuo 

kalendorinių 

metų pradžios

kuriose 

patenkinti 

reikalavimai

kuriose iš 

dalies 

patenkinti 

reikalavimai

kuriose 

atmesti visi 

reikalavimai

kurios 

nutrauktos ar 

paliktos 

nenagrinėtos

3

4 Dėl maitinimo

5 Dėl sveikatos paslaugų teikimo nuteistiesiems (suimtiesiems)

6 Dėl įtraukimo į darbą (darbo užmokesčio)

7 Dėl nuobaudų nuteistiesiems (suimtiesiems)

8

9 Dėl civilinių ieškinių, susijusių su baudžiamosiomis bylomis

10 Dėl ginčų, susijusių su viešaisiais pirkimais

11 Dėl tarnybinių ginčų

Iš viso

______________________________ ______________________ ________________________

                 (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

__________________________________, tel. _______________, el. p. ______________________

(ataskaitą rengusio asmens vardas ir pavardė)

Dėl perkėlimo į kitą įstaigą/nukreipimo į bausmės atlikimo 

vietą

Dėl  kitų įstaigos administracijos sprendimų ar veiksmų 

teisėtumo
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Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018   m.                                      d. 

įsakymu Nr. V-

_________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

DARBO SU SMURTAUTOJAIS ARTIMOJE APLINKOJE, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

__________________   Nr. ___________

20___ m. sausio– _____________________ mėnesių duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

                                                                                                          (data)

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų



2

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

1

1.1 iki 18 metų

2

2.1 iki 18 metų

3

3.1 iki 18 metų

4

4.1 iki 18 metų

5 

5.1 iki 18 metų (3.1–4.1)

6

Asmenų¹, įtrauktų į duomenų registrus, 

sausio 1 d. skaičius:

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus per 

ataskaitinį laikotarpį, skaičius:

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį 

buvo įtraukti į duomenų registrus, skaičius  

(1+2):

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį 

buvo išregistruoti iš duomenų registrų, 

skaičius:

Ataskaitos dieną į duomenų registrus 

įtrauktų asmenų skaičius (3–4):

Asmenų, dalyvavusių smurtinį elgesį 

keičiančioje programoje, skaičius, iš jų²
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

6.1 iki 18 metų

7

7.1 iki 18 metų

               Pastabos ir paaiškinimai:

______________________________________ __________________ _______________________

       (pareigų pavadinimas)         (parašas)            (vardas ir pavardė)

___________________________________________, tel.__________________, el.  p._____________________

Asmenų, išklausiusių smurtinį elgesį 

keičiančią programą, skaičius, iš jų

              1. 5 punkte pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose punktuose − duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.

  2. ¹ – asmenys, kurie buvo nuteisti už smurtą artimoje aplinkoje. Pagal Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, artima aplinka – aplinka, kurią 

sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį.

  3. ² – asmenų, dalyvavusių programose, skirtose smurtiniam elgesiui mažinti, skaičius. 
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)
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                                                                                                                                                                                                          Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

                                                                                                                                                                                                           Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

                                                                                                                                                                                                              direktoriaus 2018 m.                                           d.

                                                                                                                                                                 įsakymu Nr. V-

_________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamento

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

ASMENŲ, ESANČIŲ LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

__________________   Nr.  _______________
                                                                                                                        (data)

 20___ m.  ______________ d. duomenys

Skaičius asmenų,

iš viso

1

Eil. 

Nr.

Lietuvos probacijos tarnybos regiono 

skyriaus pavadinimas

kuriems 

paskirta viešųjų 

darbų bausmė    

       (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta laisvės 

apribojimo 

bausmė             

(BK 48 str.)

kuriems paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio priemonės    

           (BK 68, 68¹, 

68², 69, 70, 72¹, 72² 

str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas        

(BK 75 str.)

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas          

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų   

(BVK 157 str.)



2

Skaičius asmenų,

iš viso

Eil. 

Nr.

Lietuvos probacijos tarnybos regiono 

skyriaus pavadinimas

kuriems 

paskirta viešųjų 

darbų bausmė    

       (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta laisvės 

apribojimo 

bausmė             

(BK 48 str.)

kuriems paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio priemonės    

           (BK 68, 68¹, 

68², 69, 70, 72¹, 72² 

str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas        

(BK 75 str.)

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas          

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų   

(BVK 157 str.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Iš viso

___________________________                                                         __________________                                                     ____________________________

                    (pareigų pavadinimas)                                        (parašas)                                                                                   (vardas ir pavardė)
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Skaičius asmenų,

iš viso

Eil. 

Nr.

Lietuvos probacijos tarnybos regiono 

skyriaus pavadinimas

kuriems 

paskirta viešųjų 

darbų bausmė    

       (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta laisvės 

apribojimo 

bausmė             

(BK 48 str.)

kuriems paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio priemonės    

           (BK 68, 68¹, 

68², 69, 70, 72¹, 72² 

str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas        

(BK 75 str.)

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas          

(BK 92 str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų   

(BVK 157 str.)

__________________________________, tel. _______________________, el. p. ____________________

(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)



1

Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 201   m.                                       d. 

įsakymu Nr. V-

_________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS LIETUUOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

__________________   Nr. ___________

20___ m. sausio– _____________________ mėnesių duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

1

2

                                                                                                          (data)

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus 

sausio 1 d., skaičius

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus per 

ataskaitinį laikotarpį, skaičius



2

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

3

4

4.1 pasibaigus bausmės laikui

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6 mirus

4.7 kitais atvejais¹

5 

5.1 žemam rizikos lygiui

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį 

buvo įtraukti į duomenų registrus, skaičius  

(1+2)

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį 

buvo išregistruoti iš duomenų registrų, 

skaičius:

atleidus nuo bausmės prieš terminą 

(malonės tvarka, amnestijos aktu, dėl 

ligos) 

už  vengimą atlikti bausmę pakeitus 

nuosprendį   

nuteisus už priežiūros vykdymo 

laikotarpiu padarytas nusikalstamas 

veikas

nutraukus priežiūrą prieš terminą  pagal 

Probacijos įstatymo 23 str. 1 d.

Ataskaitos dieną į duomenų registrus 

įtrauktų asmenų skaičius (3-4), iš jų 

priklausančių rizikos lygiui (pagal „Oasys“ 

metodiką):
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

5.2 vidutiniam rizikos lygiui

5.3 aukštam rizikos lygiui

6

7

7.1

7.1.1

7.2

7.2.1

7.3 dalyvavusių programoje „Tik tu ir aš“

7.3.1 baigusių programą „Tik tu ir aš“: 

7.3.1.1 pagal smurtinį modulį

7.3.1.2

Asmenų skaičius, kuriems per ataskaitinį 

laikotarpį  pradėti ikiteisminiai tyrimai už 

nusikalstamas veikas, padarytas priežiūros 

vykdymo metu2   

Asmenų, dalyvavusių elgesį keičiančiose 

programose, skaičius:                                      

                                               

dalyvavusių „Intervencinė programoje 

smurtaujantiems šeimoje“:

baigusių  „Intervencinę programą 

smurtaujantiems šeimoje“

dalyvavusių programoje „Elgesys − 

Pokalbis − Pasikeitimas“

baigusių programą „Elgesys − Pokalbis 

− Pasikeitimas“

pagal psichiką veikiančių medžiagų 

modulį
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

7.3.1.3 pagal nusikalstamo elgesio modulį

7.4 dalyvavusių programoje „Equip“

7.4.1 baigusių programą „Equip“

7.5

7.5.1

7.6

7.6.1

7.7

7.7.1

7.8

7.8.1.

8

dalyvavusių programoje „Jaunimas ir 

psichoaktyvios medžiagos“

baigusių programą „Jaunimas ir 

psichoaktyvios medžiagos“

dalyvavusių programoje „Ankstyvoji 

intervencija“

baigusių programą „Ankstyvoji 

intervencija“

dalyvavusių smurtinį elgesį keičiančioje 

programoje

baigusių smurtinį elgesį keičiančią 

programą

dalyvavusių kitose elgesį keičiančiose 

programose

baigusių kitas elgesį keičiančias 

programas

Naujų asmenų, kuriems paskirta intensyvi 

priežiūra, skaičius
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

9

10

10.1

11

12

13

13.1 patenkinta teikimų

14

Naujų asmenų, kuriems elgesio kontrolės  

vykdymas stebimas elektroninėmis 

stebėjimo priemonėmis, skaičius

Asmenų, kuriems paskirta baudžiamojo 

(auklėjamojo) poveikio priemonė ar 

įpareigojimas  atlyginti arba pašalinti žalą, 

skaičius:

 asmenų, kurie įvykdė baudžiamojo 

(auklėjamojo) poveikio priemonę ar 

įpareigojimą  atlyginti arba pašalinti žalą, 

skaičius

Skirtas įpareigojimas tam tikru laiku būti 

namuose ar paskirta pareiga neišeiti iš namų 

tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba 

mokymusi

Paskirta priežiūroje esantiems asmenims  

pareiga gydytis priklausomybės ligas 

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 

nutraukimo prieš terminą pagal Probacijos 

įstatymo 23 str.

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 

sąlygų pakeitimo pagal Probacijos įstatymo 

29 str.
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

14.1 patenkinta teikimų

15

15.1 patenkinta teikimų

16

16.1 patenkinta teikimų

17

18 Dirbantys asmenys 

19 Neįgalieji

20 Pensininkai

21 Darbo biržoje registruoti asmenys

22

23

24 Parengtų socialinio tyrimo išvadų skaičius 

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 

panaikinimo, bausmės (auklėjamojo 

poveikio priemonės) pakeitimo griežtesne 

bausme (auklėjamojo poveikio priemone) 

Pateikta teikimų teismams pagal Probacijos 

įstatymo 30 str. 2 d. 2 p.

Asmenų, padariusių administracinius 

nusižengimus, skaičius³

Asmenys, besimokantys formaliojo 

švietimo įstaigose⁴

Socialinės aplinkos ištyrimų pagal pataisos 

įstaigų prašymus skaičius
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

               Pastabos ir paaiškinimai:

2. 7 punkte asmenų, dalyvavusių programose, skaičius nurodomas tada, kai asmuo baigė programą arba paaiškėja, kad asmuo nebedalyvaus programoje.

3. 7.7 ir 7.8 papunkčiuose nurodomas asmenų, išskyrus dalyvavusius Kalėjimų departamento direktoriaus aprobuotose programose, skaičius.

               1. 5, 11, 12, 17−22 punktuose pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose punktuose − duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.               1. 5, 11, 12, 17−22 punktuose pa

nutraukimą asmeniui. 

4.2. 10 punktas – asmenų skaičius nurodomas Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyriuje, kuriame asmuo įvykdė arba baigė vykdyti baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio 

priemonę ar įpareigojimą atlyginti arba pašalinti žalą. 

4.3. 12–15 punktai – pateiktų teikimų ir patenkintų teikimų skaičių nurodo teikimus pateikęs Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyrius.

4.4. 16 punktas – asmenys, padarę administracinį nusižengimą, nurodomi Lietuvos probacijos tarnybos regionų skyriuose, kurių veiklos teritorijose nusižengimai buvo padaryti 

priežiūros metu.

5. Jeigu priežiūroje esantis nepilnametis mokosi ir dirba, pažymima, kad jis mokosi. Jeigu priežiūroje esantis suaugęs asmuo dirba ir mokosi, tada pažymima, kad asmuo dirba.4. 

Perduodant asmens priežiūros vykdymą į kitą Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyriaus veiklos teritoriją, ataskaitoje statistiniai duomenys kaupiami ir teikiami tokia tvarka:

4.1. 6 punktas – asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, skaičius nurodomas Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyriuje, kuriame buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Asmens priežiūrą priėmęs Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyrius informuoja priežiūrą perdavusi Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyrių apie ikiteisminio tyrimo 

nutraukimą asmeniui. 

4.2. 10 punktas – asmenų skaičius nurodomas Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyriuje, kuriame asmuo įvykdė arba baigė vykdyti baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio 

priemonę ar įpareigojimą atlyginti arba pašalinti žalą. 

4.3. 12–15 punktai – pateiktų teikimų ir patenkintų teikimų skaičių nurodo teikimus pateikęs Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyrius.

6. ¹  – nuteisus asmenį už nusikalstamas veikas, padarytas iki priežiūros vykdymo pradžios; atleidus nuo bausmės ir/ar paskyrus baudžiamojo poveikio priemonę;  pakeitus 

baudžiamojo poveikio priemonę į kitą; aukštesnės instancijos teismo sprendimu panaikinus nuosprendį (nutartį); pakeitus gyvenamąją vietą į kitą Lietuvos probacijos tarnybos 

regiono skyriaus veiklos teritoriją ir kt. atvejais. 

7. ²    – nutraukti ikiteisminiai tyrimai  iš bendro skaičiaus atimami. Jei asmeniui pradėti ikiteisminiai tyrimai už kelias nusikalstamas veikas, pažymima tik vieną kartą.

8. ³ - pažymimas asmenų, padariusių administracinį nusižengimą (-us) skaičius, o ne padarytų administracinių nusižengimų skaičius.

9.   – pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir ⁴

įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga 

įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Formalusis švietimas apima pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas.
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

___________________________________                        _________________                                                                                    ______________________________

( pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

___________________________________________, tel.__________________, el.  p._____________________
(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)
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Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 20   m.                                       d. 

įsakymu Nr. V-

_________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

__________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

DARBO SU ASMENIMIS, ESANČIAIS LIETUUOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, STATISTINĖ ATASKAITA

__________________   Nr. ___________

20___ m. sausio– _____________________ mėnesių duomenys

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

                                                                                                          (data)

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

1

2

3

4

4.1 pasibaigus bausmės laikui

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6 mirus

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus 

sausio 1 d., skaičius

Asmenų, įtrauktų į duomenų registrus per 

ataskaitinį laikotarpį, skaičius

Asmenų, kurie per ataskaitinį laikotarpį 

buvo įtraukti į duomenų registrus, skaičius  

(1+2)

Asmenys per ataskaitinį laikotarpį  

išregistruoti iš duomenų registrų:

atleidus nuo bausmės prieš terminą 

(malonės tvarka, amnestijos aktu, dėl 

ligos) 

už  vengimą atlikti bausmę pakeitus 

nuosprendį   

nuteisus už priežiūros vykdymo 

laikotarpiu padarytas nusikalstamas 

veikas
nutraukus priežiūrą prieš terminą  pagal 

Probacijos įstatymo 23 str. 1 d.nutraukus 

priežiūrą prieš terminą  pagal Probacijos 

įstatymo 23 str. 1 d.
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

4.7 kitais atvejais¹

5 

5.1 žemam rizikos lygiui

5.2 vidutiniam rizikos lygiui

5.3 aukštam rizikos lygiui

6

7

7.1

7.1.1

7.2

Ataskaitos dieną į duomenų registrus 

įtrauktų asmenų skaičius (3–4), iš jų 

priklausančių rizikos lygiui (pagal „Oasys“ 

metodiką):

Asmenys, kuriems per ataskaitinį laikotarpį  

pradėti ikiteisminiai tyrimai už 

nusikalstamas veikas, padarytas priežiūros 

vykdymo metu2   

Asmenys, dalyvavę elgesį keičiančiose 

programose:                                                             

                        

            „Intervencinė programa 

smurtaujantiems šeimoje“:

baigę „Intervencinę programą 

smurtaujantiems šeimoje“

dalyvavę programoje „Elgesys − Pokalbis 

− Pasikeitimas“



4

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

7.2.1

7.3 dalyvavę programoje „Tik tu ir aš“

7.3.1 baigę programą „Tik tu ir aš“: 

7.3.1.1 pagal smurtinį modulį

7.3.1.2

7.3.1.3 pagal nusikalstamo elgesio modulį

7.4 dalyvavę programoje „Equip“

7.4.1   baigę programą „Equip“

7.5

7.5.1

7.6

7.6.1

baigę programą „Elgesys − Pokalbis − 

Pasikeitimas“

pagal psichiką veikiančių medžiagų 

modulį

dalyvavę programoje „Jaunimas ir 

psichoaktyvios medžiagos“

baigę programą „Jaunimas ir 

psichoaktyvios medžiagos“

dalyvavę programoje „Ankstyvoji 

intervencija“

baigę programą „Ankstyvoji 

intervencija“
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

7.7

7.7.1

7.8

7.8.1. baigę kitas elgesį keičiančias programas

8

9

10

10.1

dalyvavę smurtinį elgesį keičiančioje 

programoje

baigę smurtinį elgesį keičiančią 

programą

dalyvavę kitose elgesį keičiančiose 

programose

Naujų asmenų, kuriems paskirta intensyvi 

priežiūra, skaičius

Naujų asmenų, kuriems elgesio kontrolės  

vykdymas stebimas elektroninėmis 

stebėjimo priemonėmis, skaičius

Asmenys, kuriems paskirta baudžiamojo 

(auklėjamojo) poveikio priemonė ar 

įpareigojimas  atlyginti arba pašalinti žalą:

 asmenys įvykdę baudžiamojo 

(auklėjamojo) poveikio priemonę ar 

įpareigojimą  atlyginti arba pašalinti žalą
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

11

12

13

13.1 patenkinta teikimų

14

14.1 patenkinta teikimų

15

15.1 patenkinta teikimų

Skirtas įpareigojimas tam tikru laiku būti 

namuose ar paskirta pareiga neišeiti iš namų 

tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu arba 

mokymusi

Paskirta priežiūroje esantiems asmenims  

pareiga gydytis priklausomybės ligas 

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 

nutraukimo prieš terminą pagal Probacijos 

įstatymo 23 str.

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 

sąlygų pakeitimo pagal Probacijos įstatymo 

29 str.

Pateikta teikimų teismams dėl probacijos 

panaikinimo, bausmės (auklėjamojo 

poveikio priemonės) pakeitimo griežtesne 

bausme (auklėjamojo poveikio priemone) 



7

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

16

16.1 patenkinta teikimų

17

18 dirbantys asmenys 

19 neįgalieji

20 pensininkai

21 darbo biržoje registruoti asmenys

22

23

24 Parengtų socialinio tyrimo išvadų skaičius 

               Pastabos ir paaiškinimai:

2. 7 punkte nurodomas asmenų, dalyvavusių programose ir jas baigusių, arba paaiškėjus, kad jie nebedalyvaus programoje, skaičius.

3. 7.7 ir 7.8 papunkčiuose nurodomas asmenų, išskyrus dalyvavusius Kalėjimų departamento direktoriaus aprobuotose programose, skaičius.

Pateikta teikimų teismams pagal Probacijos 

įstatymo 30 str. 2 d. 2 p.

Asmenys, padarę dministracinius 

nusižengimus³:

Asmenys, besimokantys formaliojo 

švietimo įstaigose⁴

Socialinės aplinkos ištyrimų pagal pataisos 

įstaigų prašymus skaičius

               1. 5, 11, 12, 17−22 punktuose pateikiami ataskaitos dienos duomenys, kituose punktuose − duomenys nuo metų pradžios didėjančia tvarka.               1. 5, 11, 12, 17−22 punktuose pa
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

________________________________________                                              _____________________                                        _____________________________

4. Perduodant asmens priežiūros vykdymą į kitą Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyriaus veiklos teritoriją, ataskaitoje statistiniai duomenys kaupiami ir teikiami tokia tvarka:

4.1. 6 punktas – asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, skaičius nurodomas Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyriuje, kuriame buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

Asmens priežiūrą priėmęs Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyrius informuoja priežiūrą perdavusi Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyrių apie ikiteisminio tyrimo 

nutraukimą asmeniui. 

4.2. 10 punktas – asmenų skaičius nurodomas Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyriuje, kuriame asmuo įvykdė arba baigė vykdyti baudžiamojo (auklėjamojo) poveikio 

priemonę ar įpareigojimą atlyginti arba pašalinti žalą. 

4.3. 12–15 punktai – pateiktų teikimų ir patenkintų teikimų skaičių nurodo teikimus pateikęs Lietuvos probacijos tarnybos regiono skyrius.

4.4. 16 punktas – asmenys, padarę administracinį nusižengimą, nurodomi Lietuvos probacijos tarnybos regionų skyriuose, kurių veiklos teritorijose nusižengimai buvo padaryti 

priežiūros metu.

5. Jeigu priežiūroje esantis nepilnametis mokosi ir dirba, pažymima, kad jis mokosi. Jeigu priežiūroje esantis suaugęs asmuo dirba ir mokosi, tada pažymima, kad asmuo dirba.

6. ¹  – nuteisus asmenį už nusikalstamas veikas, padarytas iki priežiūros vykdymo pradžios; atleidus nuo bausmės ir/ar paskyrus baudžiamojo poveikio priemonę;  pakeitus 

baudžiamojo poveikio priemonę į kitą; aukštesnės instancijos teismo sprendimu panaikinus nuosprendį (nutartį); pakeitus gyvenamąją vietą į kitą Lietuvos probacijos tarnybos 

regiono skyriaus veiklos teritoriją ir kt. atvejais. 

7. ²    – nutraukti ikiteisminiai tyrimai  iš bendro skaičiaus atimami. Jei asmeniui pradėti ikiteisminiai tyrimai už kelias nusikalstamas veikas, pažymima tik vieną kartą.

8. ³ - pažymimas asmenų, padariusių administracinį nusižengimą (-us) skaičius, o ne padarytų administracinių nusižengimų skaičius.

9.   – pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir ⁴

įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga 

įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti. Formalusis švietimas apima pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas.
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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Asmenų skaičius

Asmenys

iš viso iš viso iš viso iš viso mote-rų iš viso iš viso iš viso iš viso 

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

kuriems paskirta 

viešųjų darbų 

bausmė (BK 46 

str.)

kuriems 

paskirta 

laisvės 

apribojimo 

bausmė (BK 

48 str.)

kuriems 

paskirtos 

baudžiamojo 

poveikio 

priemonės (BK 

68, 68¹,68²,69, 

70, 72¹, 72² str.)

kuriems skirtos 

auklėjamojo 

poveikio 

priemonės   

(BK 82 str.)

 kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 75 

str.) 

kuriems 

bausmės 

vykdymas 

atidėtas (BK 92 

str.)

kurie lygtinai 

paleisti iš 

pataisos įstaigų  

 (BVK 157 str.)

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

mote-

rų

                            (pareigų pavadinimas)                                                                                 (parašas)                                                                              (vardas ir pavardė)

___________________________________________, tel.__________________, el.  p._____________________
(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)



 

        Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018 m. lapkričio 28 d.

įsakymu Nr. V-518

  

___________________________________________________
(įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

PAREIGŪNŲ, DIRBANČIŲ SU ASMENIMIS, ESANČIAIS LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS PRIEŽIŪROJE, DARBO KRŪVIO
STATISTINĖ ATASKAITA

______________ Nr. __________
       (data)  

20___ m. sausio–_________ duomenys

Eil.

Nr.

Lietuvos probacijos tarnybos regiono

skyriaus pavadinimas

Kiek asmenų

prižiūrėjo ataskaitinį

laikotarpį*

Kiek asmenų

prižiūrėjo ataskaitos

dieną

Pareigūnų

skaičius

(ataskaitos

dieną)

Darbo krūvis per

ataskaitinį laikotarpį

(asmenų skaičius per

ataskaitinį laikotarpį / 

pareigūnų skaičius)

Darbo krūvis

ataskaitos dieną

(asmenų skaičius

ataskaitos dieną / 

pareigūnų skaičius)

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3



2

Eil.

Nr.

Lietuvos probacijos tarnybos regiono

skyriaus pavadinimas

Kiek asmenų

prižiūrėjo ataskaitinį

laikotarpį*

Kiek asmenų

prižiūrėjo ataskaitos

dieną

Pareigūnų

skaičius

(ataskaitos

dieną)

Darbo krūvis per

ataskaitinį laikotarpį

(asmenų skaičius per

ataskaitinį laikotarpį / 

pareigūnų skaičius)

Darbo krūvis

ataskaitos dieną

(asmenų skaičius

ataskaitos dieną / 

pareigūnų skaičius)

1 2 3 4 5 6 7

4   

5

6

7

Iš viso

Pastaba.  *Asmenų  skaičius  3  skiltyje  turi  sutapti  su  skaičiumi,  esančiu  Darbo  su  asmenimis,  esančiais  Lietuvos  probacijos  tarnybos  priežiūroje,

ataskaitos 3 eilutės (Ataskaitiniame laikotarpyje iš viso buvo (1+2)) 3 skiltyje (Asmenų skaičius).

_________________________                                                               ______________________                                             _______________________________

    (pareigų pavadinimas)                                                                               (parašas)                                                                               (vardas ir pavardė)

________________________________________, tel. _______________, el. p. __________________

     (ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)               
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           Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
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                   įsakymu Nr. V-518

(Prekių ženklas)

VALSTYBĖS ĮMONĖ
„MŪSŲ AMATAI“

Valstybės įmonė, Rasų g. 8, LT-11350, Vilnius

Tel. (8 5) 264 3124, faks.  (8 5) 264 3120 , el. p. rasu.vi@inbox.lt

Atsisk. sąskaita LT 027300010002232572, bankas AB ”Swedbank”, banko kodas 73000

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303316138, PVM mokėtojo kodas LT100008618714

Kalėjimų departamentui

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

NUTEISTŲJŲ IR SUIMTŲJŲ ĮDARBINIMO, PELNO, PARDAVIMŲ IR PASLAUGŲ
APIMČIŲ STATISTINĖ ATASKAITA

______________ Nr. __________
(data)

                   

20____ m. ________________ ketvirčio duomenys

Eil.

Nr.

Padalinio

pavadinimas

Rodikliai

sąlyginis įdarbintų

nuteistųjų ir

suimtųjų skaičius

veiklos rezultatas

(tūkst. Eur; +

pelnas; - nuostolis)

pardavimų ir

paslaugų apimtys

(tūkst. Eur)

vidutinis

nuteistojo ir

suimtojo darbo

užmokestis per

mėnesį (Eur)

20___m.

 ___  ketvirtis

20___m.

 ___  ketvirtis

20___m.

 ___  ketvirtis

planas faktas planas faktas planas faktas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pravieniškių

filialas

2 Marijampolės

filialas

3
Alytaus filialas

4 Iš viso 
VĮ „Mūsų
amatai“

__________________                    __________                                     __________________   
  (pareigų pavadinimas)                             (parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

__________________________________,  tel. _________,  el. p. ____________
(ataskaitą parengusio asmens vardas ir pavardė)    
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