
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS PASTATO IR JO VIDINĖS TERITORIJOS APSAUGOS
ORGANIZAVIMO IR ĮEIGOS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO

2019 m.                                 Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  darbo  reglamento,  patvirtinto  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos  direktoriaus  2006 m.  sausio  27  d.  įsakymu Nr.  4/07-31 „Dėl  Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“,
190 punkto nuostatomis:

1.  T  v  i  r  t  i  n  u   Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos pastato ir jo vidinės teritorijos apsaugos organizavimo ir įeigos kontrolės tvarkos aprašą
(pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos  direktoriaus  2019 m.  vasario  26  d.  įsakymą Nr.  V-102 ,,Dėl  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo ministerijos  pastato  ir  jo  vidinės  teritorijos
apsaugos organizavimo ir įeigos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.  P  a  v  e  d  u   Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  Veiklos  organizavimo  skyriui  šį  įsakymą  paskelbti  Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbuotojams. 

Direktorius                                                              Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2019-10-    įsakymu Nr. V-

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

PASTATO IR JO VIDINĖS TERITORIJOS APSAUGOS ORGANIZAVIMO IR
ĮEIGOS KONTROLĖS TVARKOS

APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pastato ir jo
vidinės  teritorijos  apsaugos organizavimo ir  įeigos  kontrolės  tvarkos  aprašas  (toliau  – Aprašas)
reglamentuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
Kalėjimų departamentas) pastato, esančio L. Sapiegos g. 1, Vilniuje (toliau – pastatas), ir jo vidinio
kiemo,  kuriame yra automobilių  stovėjimo aikštelė  ir  garažai  (toliau  – vidinė  teritorija)  fizinės
apsaugos  organizavimą,  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų,  Lietuvos  probacijos
tarnybos,  valstybės  įmonės „Mūsų amatai“  darbuotojų  bei  kitų  asmenų ar  transporto priemonių
judėjimą Kalėjimų departamento pastate ir vidinėje teritorijoje,  elektromagnetinių įeigos kortelių
(toliau – įeigos kortelės), svečio ženklų (1 priedas), įvažiavimo į  Kalėjimų departamento vidinę
teritoriją vartų atidarymo ir uždarymo nuotolinio valdymo pultelių (toliau – pulteliai) išdavimo bei
grąžinimo tvarką.

2. Fizinė apsauga organizuojama šiomis techninėmis apsaugos priemonėmis:
2.1. įvažiavimo/išvažiavimo į vidinę teritoriją vartų kontrolė vykdoma vaizdo stebėjimo

sistema;
2.2. pastato patalpų apsauga vykdoma vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės

saugos ir apsaugos signalizacine sistemomis.

II SKYRIUS
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PASTATO FIZINĖS APSAUGOS IR PATEKIMO Į

VIDINĘ TERITORIJĄ ORGANIZAVIMAS

3. Pastato techninių apsaugos priemonių poreikį Kalėjimų departamento direktoriui teikia
ir šių priemonių veikimą kontroliuoja Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyrius. 

4.  Techninių  apsaugos  priemonių  sistemų  valdymo  pultai  įrengiami  pastato  įeigos
kontrolės poste arba Kalėjimų departamento pastate esančioje serverinėje. 

5. Pastato įeigos kontrolės poste visą parą budi pareigūnas (toliau – budėtojas).
6. Budėtojas vykdo įeigos į pastatą ir įvažiavimo/išvažiavimo į vidinę teritoriją kontrolę,

stebi  techninių  apsaugos  priemonių  sistemų  darbą,  reaguoja  į  jų  signalizacinius  pranešimus,
pasitinka  asmenis,  atvykusius  į  Kalėjimų  departamentą,  vadovaudamasis  Aprašu  vienkartinai
išduoda įeigos  korteles,  svečio  ženklus,  užtikrina  Kalėjimų  departamento  darbuotojų  iškvietimą
Apraše numatytais atvejais, pagal kompetenciją pildo atitinkamus dokumentus. 

7.  Budėtojas  po darbo valandų ir  poilsio bei švenčių dienomis apžiūri  pastatą,  išjungia
nereikalingą  apšvietimą.  Aptikus  ar  atsiradus  pastato  inžinerinių  sistemų  gedimams,  suveikus
priešgaisrinės saugos ar pastato patalpų apsaugos signalizacijoms, nedelsdamas reaguoja ir imasi
priemonių šiems įvykiams pašalinti – pagal poreikį iškviečia specialiąsias tarnybas ir informuoja
padalinio,  vykdančio ūkinės veiklos organizavimo funkcijas ar atitinkamo kito padalinio vadovą
arba jį pavaduojantį darbuotoją, arba kitą padalinio darbuotoją. 

8. Kalėjimų departamento apsaugos signalizacinės sistemos kontrolės organizavimas:
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8.1.  sistemos  įjungimą/išjungimą  vykdo  atsakingų  Kalėjimų  departamento  padalinių
vadovai, juos pavaduojantys asmenys ir kiti atitinkami darbuotojai;

8.2. sistema po darbo valandų nustatytos saugumo zonos kabinete (arba kabinete, kuriame
įrengta  signalizacija)  įjungiama  padalinio  vadovo  arba  paskutinio  išeinančiojo  šiame  kabinete
dirbančio darbuotojo;

8.3. sistema išjungiama atvykus pirmajam darbuotojui į nustatytoje saugumo zonoje esantį
kabinetą (arba kabinetą, kuriame įrengta signalizacija). Išjungusiam signalizaciją darbuotojui būtina
patikrinti ir įsitikinti, kad signalizacija veikia tinkamai, ar ji nebuvo suveikusi dėl bandymų patekti į
patalpas, ar išjungta.  Apie pastebėtus pažeidimus darbuotojas privalo nedelsiant informuoti savo
padalinio vadovą; 

8.4. sistemai suveikus po darbo valandų ar poilsio bei švenčių dienomis, ji yra išjungiama
budėtojo. 

Tokiu atveju budėtojas vizualiai patikrina patalpų (kabinetų) į kurias turi teisę patekti ir
kuriose suveikė apsaugos signalizacija, įėjimus. 

Apie  situaciją  telefonu  informuojamas  padalinio,  kurio  patalpose  suveikė  apsaugos
signalizacija, vadovas arba jį pavaduojantis darbuotojas, arba kitas padalinio darbuotojas. 

9.  Budėtojas,  apie  visus  įvykius  ar  pastebėtus  techninių  apsaugos  priemonių  sistemų
gedimus elektroniniu paštu, nurodant signalizacijos aliarminio suveikimo datą, laiką ir patalpą ar
kabineto  numerį  papildomai  informuoja  už fizinę  apsaugą atsakingą  darbuotoją  ar  už  techninių
apsaugos  priemonių  sistemų  darbą  atsakingą  darbuotoją,  kopiją  pridėdamas  padalinio,  kurio
patalpose suveikė apsaugos signalizacija, vadovui ar jį pavaduojančiam asmeniui.

III SKYRIUS
ATSARGINIŲ RAKTŲ KOMPLEKTŲ SAUGOJIMO ORGANIZAVIMAS

10. Pastato patalpų,  kabinetų ir  seifų atsarginiai  raktai  (įėjimo kodai ar įeigos kortelės)
saugomi šia tvarka:

10.1.  pastato  patalpų  ir  kabinetų,  nepriskirtų  II  lygio  saugumo  zonai,  įėjimų  vienas
atsarginis raktų komplektas turi būti saugomas seife  (ar rakinamoje spintoje) pas budėtoją, vienas
atsarginis raktų komplektas turi būti saugomas pas atitinkamo padalinio vadovą.

Padalinių vadovų kabinetų atsarginių raktų komplektai saugomi seife pas atitinkamą sritį
kuruojantį Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotoją. 

Direktoriaus pavaduotojų ir Finansų skyriaus vedėjo atsarginių raktų komplektai saugomi
seife pas Kalėjimų departamento direktorių.

10.2. pastato patalpų ir kabinetų, priskirtų II lygio saugumo zonai, įėjimų vienas atsarginis
raktų komplektas turi būti saugomas seife pas atitinkamo padalinio vadovą. 

Padalinių  vadovų kabinetų,  taip pat padalinio seifų ar metalinių  spintų atsarginių raktų
komplektai  saugomi  seife  pas  atitinkamą  sritį  kuruojantį  Kalėjimų  departamento  direktoriaus
pavaduotoją. Direktoriaus pavaduotojo ir Imuniteto skyriaus viršininko atsarginių raktų komplektai
saugomi pas Kalėjimų departamento direktorių.

11.  atsarginių  raktų  gamybą,  pagal  atitinkamo  padalinio  vadovo  pateiktą  poreikį,
organizuoja padalinio, vykdančio ūkinės veiklos organizavimo funkcijas, vadovas; 

12.  pastato  patalpų  ir  kabinetų,  nepriskirtų  II  lygio  saugumo  zonai,  atsarginius  raktus
(kodus) gali išduoti budėtojas, užpildęs Atsarginių raktų išdavimo žurnalą (2 priedas).

IV SKYRIUS
ĮĖJIMAS Į KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PASTATĄ IR IŠĖJIMAS IŠ JO

13. Į pastatą įeiti ir, pagal suteiktą įeigos kontrolės sistemos teisę, pastate laisvai judėti
gali:

13.1.  Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų,  Lietuvos probacijos tarnybos, bei
valstybės  įmonės  „Mūsų  amatai“  darbuotojai,  kuriems  nuolatiniam  naudojimui  išduotos  įeigos
kortelės;
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13.2.  darbuotojai,  kurie dirba  įmonėje  (-se),  pagal  sutartį  teikiančioje  (-se)  paslaugas
Kalėjimų departamentui ir yra įtraukti į atvykstančiųjų sąrašą, patvirtintą direktoriaus pavaduotojo,
kuriam priskirta  apsaugos  ir  priežiūros  administravimo sritis  bei  šiems  darbuotojams  budėtojas
laikinai išdavęs įeigos kortelę;

14. Į pastatą įeiti ir lydint Kalėjimų departamento darbuotojui ar budėtojui gali:
14.1. nelaimės, gaisro ar kitų ypatingų įvykių metu medicinos pagalbos, priešgaisrinės ir

gelbėjimo darbų ar kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai;
14.2.  į Kalėjimų  departamentą  atvykę  bausmių  vykdymo  sistemos  darbuotojai  ar  kiti

asmenys.
15.  Į  Kalėjimų  departamentą  atvykus  Respublikos  Prezidentui,  Ministrui  Pirmininkui,

Seimo ar  Vyriausybės  nariui,  Respublikos  Prezidento  patarėjui,  Seimo kontrolieriui,  teisingumo
viceministrams, apie asmenų atvykimą budėtojas nedelsdamas informuoja Kalėjimų departamento
vadovybę.

16. Ne Kalėjimų  departamento  darbuotojams filmuoti,  fotografuoti,  daryti  garso  įrašus
pastato patalpose ir vidinėje teritorijoje galima tik leidus Kalėjimų departamento direktoriui ar jo
pavaduotojui.

17.  Kurjeriams  pristačius  siuntas  į  Kalėjimų  departamentą,  jas  pirmajame  Kalėjimų
departamento aukšte priima Kalėjimų departamento padalinių, atsakingų už veiklos organizavimą ar
bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymą, darbuotojai.

18.  Darbo dienomis  nuo 17.30 val.  iki  6.00 val.,  poilsio  bei  švenčių  dienomis  įėjimo į
pastatą durys rakinamos.

19.  Ne darbo valandomis  (nuo 17.30 val.  iki  6.00 val.),  poilsio  ir  švenčių dienomis  į
pastatą įleidžiami tik Kalėjimų departamento darbuotojai, o ypatingų įvykių metu – ir specialiųjų
tarnybų darbuotojai. 

20.  Į  pastate  vykstančius  renginius  ar  posėdžius  atvykstantys  asmenys įleidžiami  pagal
padalinio, kuris atsakingas už renginio organizavimą, vadovo nurodymą arba pateiktus su Kalėjimų
departamento  direktoriaus  pavaduotoju,  kuriam  priskirta  apsaugos  ir  priežiūros  administravimo
sritis, arba Saugumo valdymo skyriaus viršininku suderintus sąrašus.

21. Kalėjimų departamento darbuotojai privalo užtikrinti, kad pas juos atvykę asmenys po
vizito būtų išlydėti iš Kalėjimų departamento pastato.

22. Asmenys įleidžiami į pastato pirmojo aukšto koridorių (holą) pro centrinį pastato įėjimą,
išskirtinais atvejais – pro pastato vidinio kiemo įėjimą.

V SKYRIUS
TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮVAŽIAVIMAS Į VIDINĘ TERITORIJĄ IR

IŠVAŽIAVIMAS IŠ JOS

23. Į vidinę teritoriją, pro įvažiavimo vartus, savarankiškai įvažiuoti/išvažiuoti leidžiama
tik Kalėjimų departamento tarnybiniam transportui ar darbuotojams, kuriems yra išduoti pulteliai. 

Įvažiavus į vidinę teritoriją,  transporto priemonių vairuotojai  privalo sustoti  ir  įsitikinti,
kad įvažiavimo į vidinę teritoriją vartai uždaryti ir pašalinis transportas nepateks į vidinę teritoriją.

24. Budėtojas pro įvažiavimo vartus gali įleisti ir išleisti kitas transporto priemones, gavęs
žodinį  Kalėjimų  departamento  direktoriaus,  jo  pavaduotojų  ar  Saugumo  valdymo  skyriaus
viršininko nurodymą ar kitų padalinių vadovų pateiktą sąrašą, suderintą su Kalėjimų departamento
direktoriaus  pavaduotoju,  kuriam  priskirta  apsaugos  ir  priežiūros  administravimo  sritis  arba
Saugumo valdymo skyriaus viršininku. 

25. Budėtojas į vidinę teritoriją gali įleisti  ir išleisti  specialųjį  transportą (priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, greitosios medicinos pagalbos, atliekų išvežimo, pašto ir kt.).

26.  Budėtojas  įsitikinęs,  kad atvykę asmenys yra Kalėjimų departamento  darbuotojai,  į
vidinę teritoriją gali juos įleisti ir išleisti jiems atvykus su dviratėmis transporto priemonėmis. 

VI SKYRIUS
BESILANKANČIŲJŲ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PASTATE

NUSTATYTOSE SAUGUMO ZONOSE KONTROLĖ
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27. Įėjimas (išėjimas) į Kalėjimų departamento pastatą ar jame nustatytas saugumo zonas,
kontroliuojamas ir fiksuojamas įeigos kontrolės sistemos.

28.  Kalėjimų  departamento  pastate  ir  jame  nustatytose  saugumo zonose  besilankančių
asmenų kontrolę užtikrina juos priimantys Kalėjimų departamento darbuotojai. 

29. Saugumo zonose besilankančių asmenų kontrolę užtikrinantys Kalėjimų departamento
darbuotojai privalo:

29.1. nuolatos kontroliuoti asmenų judėjimą saugumo zonoje;
29.2.  kontroliuoti,  kad  asmenims  išduoti  svečio  ženklai  visą  lankymosi  Kalėjimų

departamento pastate nustatytose saugumo zonose laikotarpį būtų nešiojami matomoje vietoje;
29.3. užtikrinti, kad asmenys nustatytu laiku ar atlikę užduotį paliktų saugumo zoną; 
29.4.  pildyti  Asmenų  judėjimo  Kalėjimų  departamento  saugumo  zonose  registracijos

žurnalą (3 priedas);
29.5.  apie  pastebėtus  neleistinus  ar  neteisėtus  asmenų  judėjimo  saugumo  zonose

pažeidimus, informuoti tiesioginį padalinio vadovą arba Kalėjimų departamento vadovybę. 

VII SKYRIUS
ĮEIGOS KORTELIŲ, SVEČIO ŽENKLŲ AR PULTELIŲ

IŠDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

30. Nuolatiniam naudojimui įeigos kortelės turi būti su darbuotojo atvaizdu ir nurodytomis
pareigomis, bei išduodamos Kalėjimų departamento darbuotojams ir jam pavaldžių įstaigų, Lietuvos
probacijos tarnybos, bei valstybės įmonės „Mūsų amatai“ atitinkamiems darbuotojams. 

31. Įeigos kortelių (išskyrus korteles, skirtas judėjimui II lygios saugumo zonose) išdavimą
ir  apskaitą  vykdo šio  padalino  pareigūnas,  kuriam priskirta  įeigos  kortelių  ir  pultelių  apskaitos
funkcija.

32.  Įeigos  kortelių,  skirtų  kontroliuoti  judėjimą  II  lygio  saugumo  zonose,  išdavimą  ir
apskaitą  vykdo  Imuniteto  skyriaus  pareigūnas,  kuriam priskirtas  II  lygio  saugumo zonų  įeigos
kontrolės sistemos administravimas. 

33. Vienkartinai įeigos kortelę budėtojas gali išduoti:
33.1. Kalėjimų departamento darbuotojams;
33.2. Aprašo 13.2 papunktyje nurodytiems asmenims;
34. Asmenims, atvykusiems į Kalėjimų departamento II lygio saugumo zoną, išduodamas

svečio ženklas ir  informuojamas Kalėjimų departamento atitinkamas atsakingas darbuotojas,  kuris
užtikrina šio asmens judėjimo kontrolę Aprašo 29 punkte nustatyta tvarka.

35. Budėtojas privalo kontroliuoti, kad asmenys, kuriems buvo vienkartinai išduotos įeigos
kortelės ar svečio ženklai, išeidami iš pastato, jas grąžintų.

36.  Apie  negrąžintas  įeigos korteles  ar  svečio  ženklus  budėtojas  privalo  informuoti
Saugumo valdymo skyriaus viršininką ar šio padalinio pareigūną, kuriam priskirta įeigos kortelių ir
pultelių apskaitos funkcija.

37.  Pulteliai  Saugumo valdymo skyriaus  viršininko  ar  šio  padalinio  pareigūno,  kuriam
priskirta įeigos kortelių ir pultelių apskaitos funkcija išduodami:

37.1. pagal poreikį tarnybiniam transportui;
37.2.  Kalėjimų  departamento  darbuotojams  pagal  Kalėjimų  departamento  direktoriaus

patvirtintą sąrašą, apskaitant Vartų atidarymo ir uždarymo nuotolinio valdymo pultelių apskaitos
žurnale (4 priedas) arba elektroninėje duomenų bazėje ar kitoje elektroninėje apskaitos programoje.

VIII SKYRIUS
ĮEIGOS KORTELIŲ AR PULTELIŲ NAUDOJIMAS

38. Įeigos kortelės kiekvienam asmeniui suteikia galimybę judėti Kalėjimų departamento
pastato vidaus patalpose atsižvelgiant į suteiktus leidimus patekti į nustatytas saugumo zonas.

39. Pultelis asmeniui suteikia galimybę atidaryti/uždaryti Kalėjimų departamento vidinės
teritorijos įvažiavimo vartus ir patekti į vidinę teritoriją ar iš jos išvykti.
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40.  Darbuotojas,  praradęs  įeigos  kortelę  ar  pultelį,  nedelsdamas  informuoja  Saugumo
valdymo skyriaus viršininką ar šio padalinio pareigūną, kuriam priskirta įeigos kortelių ir pultelių
apskaitos funkcija. 

Praradus  įeigos  kortelę,  kuri  suteikia  teisę  judėti  II  lygio  saugumo zonose,  nedelsiant
informuojamas Imuniteto skyriaus viršininkas ar šio padalino pareigūnas, kuriam pavestas įeigos
kontrolės sistemos administravimas.

41. Sulūžusias, prarastas  ar negrąžintas laikinai ar nuolat naudoti išduotas  įeigos korteles
Saugumo  valdymo  skyriaus  pareigūnas,  kuriam  priskirta  įeigos  kortelių  ir  pultelių  apskaitos
funkcija, arba pagal administravimo sritį – Imuniteto skyriaus pareigūnas, kuriam pavesta įeigos
kontrolės sistemos administravimas, užblokuoja arba ištrina duomenis įeigos kontrolės sistemoje, o
atsiradusias – atblokuoja ar naujai įveda duomenis, aktyvuojant sistemoje. 

42. Sugedus (neveikiant)  įeigos kortelei  ar pulteliui,  privaloma juos grąžinti pareigūnui,
kuriam  priskirta  įeigos  kortelių  ir  pultelių  apskaitos  funkcija  ar  Saugumo  valdymo  skyriaus
viršininkui. 

Sugedus (neveikiant)  įeigos kortelei,  kuri suteikia teisę judėti  II lygio saugumo zonose,
privaloma ją grąžinti Imuniteto skyriaus pareigūnui, kuriam priskirtas II lygio saugumo zonų įeigos
kontrolės sistemos administravimas ar Imuniteto skyriaus viršininkui. 

Vadovaujantis Aprašu, išduodama nauja įeigos kortelė ar pultelis.
43. Atvykdami ar išvykdami iš pastato,  visi  Kalėjimų departamento darbuotojai  privalo

pažymėti elektroninę įeigos kortelę pridėdami ją prie įeigos kontrolės sistemos daviklių.
44.  Kalėjimų  departamento  darbuotojai,  atvykę  į  darbą  be  įeigos  kortelės,  apie  tai

informuoja budintįjį ar Saugumo valdymo skyriaus pareigūną, kuriam priskirta įeigos kortelių ir
pultelių  apskaitos  funkcija,  ir  jiems,  vadovaujantis  šiuo  Aprašu,  laikinai  naudotis  gali  būti
išduodamos atsarginės įeigos kortelės.

45. Atsarginiai pulteliai neišduodami.
46.  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriaus  darbuotojas,  atsakingas  už

žmogiškųjų  išteklių  valdymo  sritį,  Saugumo  valdymo  skyriaus  viršininkui  nedelsiant  pateikia
duomenis apie Kalėjimų departamente naujai priimtus ir atleistus darbuotojus. 

47.  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų,  Lietuvos  probacijos  tarnybos,
valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbuotojai, kuriems išduotos įeigos kortelės ar pulteliai, nutrūkus
darbo santykiams, privalo grąžinti šias priemones Saugumo valdymo skyriaus pareigūnui, kuriam
priskirta įeigos kortelių ir pultelių apskaitos funkcija, arba šio padalinio vadovui.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Apraše nurodytų apskaitos žurnalų, įeigos kortelių, svečio ženklų, jų dėklų kabinetų
atsarginių raktų komplektų,  spausdintuvų, reikalingų informacijai  ar  nuotraukoms spausdinti  ant
kortelių,  pultelių  ir  techninių  apsaugos  priemonių  (vaizdo  stebėjimo  sistemos,  įeigos  kontrolės
sistemos,  apsaugos  ir  priešgaisrinės  saugos  sistemų  sudėtinių  dalių  bei  kt.)  ar  kitų  priemonių,
reikalingų  užtikrinti  tinkamą  fizinę  apsaugą  Kalėjimų  departamente,  pagal  Saugumo  valdymo
skyriaus viršininko pateiktą poreikį, įsigijimą ir diegimą organizuoja Planavimo, turto ir projektų
valdymo ir Centralizuotas viešųjų pirkimų skyriai. 

49.  Apraše  įvardytų  techninių  apsaugos  ar  kitų  priemonių  (vaizdo  stebėjimo  sistemos,
įeigos  kontrolės  sistemos,  apsaugos  ir  priešgaisrinės  saugos  sistemų  sudėtinių  dalių  bei  kt.),
reikalingų užtikrinti tinkamą apsaugą Kalėjimų departamente, valdymo, naudojimo, apsaugos kodų
disponavimo  mokymus  pagal  poreikį  organizuoja  už  įslaptintos  informacijos  fizinės  apsaugos
organizavimą atsakingas darbuotojas. 

50. Sprendimus Apraše nenumatytais  atvejais  priima Kalėjimų departamento direktorius
arba  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojas,  kuriam priskirta  apsaugos  ir  priežiūros
administravimo sritis.



(Svečio ženklo pavyzdys)

Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pastato ir
jo vidinės teritorijos apsaugos organizavimo ir
įeigos kontrolės tvarkos aprašo
1 priedas

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS

SVEČIAS



(Atsarginių raktų išdavimo žurnalo formos pavyzdys)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

ATSARGINIŲ RAKTŲ IŠDAVIMO 
ŽURNALAS

Išdavim
o data

Kabineto
numeris

(pavadinimas)

Paėmusiojo 
vardas ir pavardė, parašas

Grąžinimo
data ir laikas

Pastabos

1 2 3 4 5

_____________________     ________________________           __________________________
(pareigų pavadinimas)    (parašas)                       (vardas ir pavardė)

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pastato ir
jo vidinės teritorijos apsaugos organizavimo ir
įeigos kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas



(Asmenų judėjimo Kalėjimų departamento saugumo zonose registracijos žurnalo formos pavyzdys)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

ASMENŲ JUDĖJIMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO SAUGUMO ZONOSE REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil.
Nr.

Data
Vizito trukmė Vizito

vieta
(kabineto
numeris)

Asmuo, apsilankęs saugumo zonoje
(ne Kalėjimų departamento darbuotojas) Lydinčio Kalėjimų

departamento
darbuotojo vardas ir

pavardė, parašas

Apsilankymo
saugumo zonoje

tikslasvardas ir pavardė

tapatybę
patvirtinantis

dokumentas, jo
numeris

parašas
atvy-
kimo
laikas

išvy-
kimo
laikas

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

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo žurnale po paskutiniu įrašu.

Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pastato ir
jo vidinės teritorijos apsaugos organizavimo ir
įeigos kontrolės tvarkos aprašo
3 priedas



(Vartų atidarymo ir uždarymo nuotolinio valdymo pultelių apskaitos žurnalas 
formos pavyzdys)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

VARTŲ ATIDARYMO IR UŽDARYMO
NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIŲ APSKAITOS

ŽURNALAS

Eil.
Nr.

Data Įvažiavimo
kontrolės
pultelio
numeris

Gavusiojo pultelį Įvažiavimo pultelio grąžinimas
pareigos, vardas ir

pavardė
parašas data priėmusiojo

pareigos, vardas
ir pavardė

parašas

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Pastaba. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo žurnale po paskutiniu įrašu.

Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pastato ir
jo vidinės teritorijos apsaugos organizavimo ir
įeigos kontrolės tvarkos aprašo
4 priedas
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