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DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1R-282 „DĖL 

ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m.                             d. Nr.  

Vilnius 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 10 d. 

įsakymą Nr. 1R-282 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ĮGALIOJIMŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS 

TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIUI SUTEIKIMO 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų 

blankų gamybos įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi:  

1. Į p a r e i g o j u  Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos atlikti saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų, kurių formas tvirtina Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministras ir kurie priklauso Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos kompetencijai, gamybos užsakovo funkcijas. 

2. Į g a l i o j u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktorių:  

2.1. kreiptis į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos 

nustatymo komisiją dėl dokumentų blankų, kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministras ir kurie priklauso Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos kompetencijai, vertinimo ir priskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui;  

2.2. teikti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos paraiškas įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento 

blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento 

ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą dėl saugiųjų dokumentų ar saugiųjų 

dokumentų blankų, kurių formas tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras ir kurie 

priklauso Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kompetencijai; 

2.3. derinti su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų, kurių formas 

tvirtina Lietuvos Respublikos teisingumo ministras ir kurie priklauso Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kompetencijai, technologinės apsaugos priemones, 

derinti bei tvirtinti šių dokumentų blankų eskizų projektus, grafinius projektus, tvirtinti etalonus.“ 

 

 

Teisingumo ministras              Elvinas Jankevičius 
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