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2019 m. kovo 1 d. Nr. V-105

Vilniuv

     Atvižvelgdamav į Jungtinių Tautų, Europov Sąjungov vtativtikov tarnybov  ir Europov Tarybov

viunčiamų vtativtinių klauvimynų turinį:

1.  P a k e i č i u Kalėjimų departamento prie Lietuvov Revpublikov teivingumo minivterijov

(toliau – Kalėjimų departamentav) direktoriauv 2018 m. lapkričio 28 d. įvakymą Nr. V-518 „Dėl

bauvmių vykdymo vivtemov veiklov vtativtinių atavkaitų formų ir šių atavkaitų pateikimo tvarkov

patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įvakymu patvirtintą Laivvėv atėmimo vietų įvtaigove laikomų vuimtųjų

ir  nuteivtųjų  vkaičiauv  ir  kaitov  vtativtinėv  atavkaitov  formą  ir  ją  išdėvtau  nauja  redakcija

(pridedama).

1.2.  Pakeičiu  nurodytu  įvakymu  patvirtintą  Bauvmių  vykdymo  vivtemov  veiklov  vtativtinių

atavkaitų vąrašą:

1.2.1.  Pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėvtau taip:

     ,,3.4 Nuteivtųjų areštu vkaičiauv, vudėtiev 

(pagal padarytą nuvikaltimą, amžių, 

bauvmėv terminą ir kt.) ir jų kaitov 

vtativtinė atavkaita

Kartą per

metuv

Iki einančio po

atavkaitinio

laikotarpio

mėnevio 15

dienov

Veiklov

organizavimo

vkyriuv“.

1.2.2. Pakeičiu 3.6  papunktį ir jį išdėvtau taip:

      ,,3.6 Suimtų nepilnamečių vkaičiauv, 

vudėtiev ir jų kaitov vtativtinė 

atavkaita

Kartą per

metuv

Iki einančio po

atavkaitinio

laikotarpio

mėnevio 10

dienov

Veiklov

organizavimo

vkyriuv“.

2. N u v t a t a u, kad Laivvėv atėmimo vietų įvtaigove laikomų vuimtųjų ir nuteivtųjų vkaičiauv

ir kaitov vtativtinė atavkaita pagal šiuo įvakymu pakeivtą naują atavkaitov formą teikiama nuo 2019

m. kovo 1 d. 

3. Į p a r e i g o j u  Kalėjimų departamento Veiklov organizavimo vkyrių šį įvakymą pavkelbti

Kalėjimų departamento interneto ir intraneto vvetainėve. 

Direktoriauv pavaduotojav,

atliekantiv direktoriauv funkcijav                                                                   Valerijuv Vincukevičiuv 



Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2018  m.  lapkričio 28  d.

įsakymu Nr. V-518

. (Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2019  m. kovo1 d.

įsakymo Nr. V- 105                      redakcija)

___________________________________________________________
(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 ataskaitinio mėnesio dieną, iš jų:    
          

1.1 suimtųjų paskutinę ataskaitinio mėnesio dieną, iš jų:

1.1.1    nepilnamečių 

1.1.2    moterų

1.1.3    esančių ikiteisminį tyrimą atliekančių įstaigų žinioje

1.1.4    esančių teismų žinioje

1.1.5    laukiančių apeliacinės instancijos teismo sprendimų ar nėra praleidę

laiko pateikti apeliaciją

1.1.5.1        iš jų nuteistų iki gyvos galvos

1.1.6    siunčiamų bausmę atlikti į pataisos namus

1.1.7    siunčiamų bausmę atlikti į areštines

1.1.8    užsienio piliečių (nurodyti, kurių valstybių ir kiek)

1.2 nuteistųjų paskutinę ataskaitinio mėnesio dieną 

Nuteisti
laisvės
atėmimo
bausme

Nuteisti
arešto
bausme

1.2.1    iš jų:
1.2.2    laikomų paprastojoje grupėje X

1.2.3    laikomų lengvojoje grupėje X

1.2.4    laikomų drausmės grupėje X
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Nuteisti
laisvės
atėmimo
bausme

Nuteisti
arešto
bausme

1.2.5    nepilnamečių 

1.2.6    moterų 

1.2.7    atliekančių arešto bausmę poilsio dienomis X

1.2.8    vykstančių tranzitu į paskirties punktus (nuteistųjų)

1.2.9    užsienio piliečių (nurodyti, kurių valstybių ir kiek)

1.2.10    perkeltų iš pataisos įstaigos atlikti bausmę kalėjimo režimu X

1.2.11    atliekančių bausmę kalėjimo režimu pagal teismų nuosprendžius X

1.2.12    nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos galvos X

1.2.13     esančių Pusiaukelės namuose X

2. Iš viso atvyko naujų asmenų per ataskaitinį  mėnesį, iš jų:
2.1    atvyko naujai suimtų asmenų¹

2.2    atvyko naujai nuteistų asmenų², iš jų:
2.2.1        nuteistųjų, kurie buvo anksčiau paleisti iš laisvės atėmimo vietų ir

per  vienerius  metus  nuo  paleidimo  padarė  naujų  nusikaltimų  ir

buvo   grąžinti į pataisos įstaigas

X

2.2.2       nuteistų pagal kitų valstybių nuosprendžius X

2.2.2.1                iš jų – Europos Sąjungos valstybių X

2.3    atvyko  lygtinai  paleistų  nuteistųjų,  kurie  pažeidė  lygtinio
paleidimo  sąlygas  ir  teismo  nutartimi  siunčiami  atlikti  likusią
laisvės atėmimo bausmės dalį

X

3. Iš viso išvyko asmenų per ataskaitinį  mėnesį, iš jų:
3.1    paleistų į laisvę suimtųjų, iš jų:
3.1.1        pakeitus nuosprendį apeliacine tvarka
3.1.2        atidėjus bausmės vykdymą (BK 92 str., 75 str.)

3.2    paleistų į laisvę nuteistųjų, iš jų:
3.2.1        pasibaigus teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės laikui

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

3.2.3        atidėjus bausmės vykdymą (BK 92 str., 75 str.)

3.2.4        malonės tvarka

3.2.5        amnestijos aktu

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

3.2.7
       pakeitus nuosprendį apeliacine tvarka (nuteistiesiems, kuriems

teismas   leido  pradėti  atlikti  bausmę,  nesulaukus  kol  byla  bus

išnagrinėta apeliacine tvarka)
3.2.8       pakeitus nuosprendį kasacine tvarka

3.3   mirusių asmenų (suimtųjų ir nuteistųjų)
4 Nuteistųjų trumpalaikės išvykos (atvejai) per ataskaitinį mėnesį:
4.1    už pataisos įstaigos teritorijos ribų (BVK 105 str., BVK 55 str. )

4.2    į namus (BVK 104 str., 140 str.) 

5 Nuteistiesiems  buvo  suteiktos  nemokamos  atostogos  (BVK  130
str.) (atvejai) per ataskaitinį mėnesį

X

5.1     su teise parvykti į namus X

6 Laikomų  suimtųjų  ir  nuteistųjų  bei  arešto  bausme  nuteistų
asmenų  bendras  vidutinis  sąrašinis  skaičius  per  ataskaitinį
mėnesį

Pastabos:
1.   2.1 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;
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3) lygtinai paleisti nuteistieji, kurie pažeidė lygtinio paleidimo sąlygas ir teismo nutartimi siunčiami atlikti

likusią laisvės atėmimo bausmės dalį. 

2. 2.2 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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