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Vadovaudamasis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau – Kalėjimų departamentas) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.20 papunkčiu, 17.5 papunkčiu ir atsižvelgdamas į
Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus 2022 m. balandžio 5 d. tarnybinį pranešimą Nr.
LV-1878 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų įtraukimo į darbą statistinės ataskaitos formos keitimo“:

1. P a k e i č i u  Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. V-
376 „Dėl bausmių vykdymo sistemos veiklos statistinių ataskaitų formų ir šių ataskaitų pateikimo
tvarkos patvirtinimo“ 1.2.7 papunkčiu patvirtintą Suimtųjų ir nuteistųjų įtraukimo į darbinę veiklą
statistinės ataskaitos formą ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama). 

2.  P  a  v  e  d  u   Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo skyriui  su  šiuo  įsakymu
supažindinti  visas  Kalėjimų  departamentui  pavaldžias  įstaigas  ir  šį  įsakymą paskelbti  Kalėjimų
departamento interneto ir intraneto svetainėse.

Direktorius Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d.
įsakymu Nr. V-376
(Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2022 m. 
įsakymo Nr. V-
redakcija)

(įstaigos pavadinimas)

(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamentui 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ ĮTRAUKIMO Į DARBINĘ VEIKLĄ 
STATISTINĖ ATASKAITA

202___m. ___________d. Nr. ____
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Asmenų, atleistų nuo dalyvavimo 
darbinėje veikloje, skaičius (pagal 
BVK 130 str. 2 d.)

Neįdarbintų asmenų, išreiškusių 
norą būti įtrauktiems į darbinę 
veiklą ar įsidarbinti, skaičius



4 Įtraukimas į darbinę veiklą

4.1

4.2

5.

6

6.1 Atvirojoje kolonijoje

6.2 Pusiaukelės namuose

6.3

7 Laisvų etatų skaičius, iš jų: 

7.1 Pataisos įstaigoje (darbinė veikla)

7.2

PASTABA. 1-6 punktuose pateikiami vidutinio skaičiaus per ketvirtį duomenys.

Asmenų, įtrauktų į darbinę veiklą 
pagal Nuteistųjų įtraukimo į darbinę 
veiklą tvarkos aprašo 4 p., skaičius

Nuteistųjų darbinę veiklą 
organizuojančioje įstaigoje 
dirbančių asmenų skaičius

Individualia veikla užsiimančių ir 
gaunančių iš veiklos pajamas 
asmenų skaičius

Įtrauktų į darbą asmenų skaičius, dirbančių už pataisos įstaigos ribų1, iš jų:

Turinčių teisę be sargybos ar 
palydos išvykti už pataisos įstaigos 
ribų

Nuteistųjų darbinę veiklą 
organizuojančioje įstaigoje

1 Darbas už pataisos įstaigos arba nuteistųjų darbinę veiklą organizuojančios įstaigos 
teritorijos ribų taip, kaip numatyta BVK 134 str.
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