
SUPAŽINDINIMO APRAŠYMAS 
 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Aprašymo turinys 

1.  Administracinės paslaugos 

pavadinimas  

       Asmenų susipažinimas su Panevėžio apygardos 

probacijos tarnybos įskaitoje esančių asmens bylų 

dokumentais.  

2.  Administracinės paslaugos 

apibūdinimas  

Visi dokumentai, esantys nuteistųjų asmens bylose, yra 

konfidencialūs. Susipažinti su asmens bylų dokumentais, gauti 

šių dokumentų kopijas ar išrašus leidžiama: 

1. bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų 

veiklos teisėtumo priežiūrą atliekantiems teismams, 

prokurorams, Lietuvos Respublikos Seimo skiriamiems 

kontrolieriams, Teisingumo ministerijai ir kitoms valstybės 

institucijoms pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

2. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos; 

3. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos įskaitoje 

esantiems ir buvusiems nuteistiesiems (jei nuteistasis 

nepilnametis – jo tėvams arba kitiems teisėtiems atstovams) – 

su savo asmens bylos dokumentais; 

4. ikiteisminio tyrimo įstaigoms – atliekant ikiteisminį 

tyrimą; 

5. asmenims, turintiems nuteistojo, su kurio asmens bylos 

dokumentais pageidaujama susipažinti, sutikimą su notariškai 

paliudytu parašo tikrumu arba notaro patvirtintą raštišką 

įgaliojimą; 

     6. kitiems asmenims, kurie įrodo, kad turi pagrįstą ir teisės 

saugomą interesą susipažinti su asmens bylos dokumentais ar 

gauti šių dokumentų kopijas ar išrašus. 

3.  Teisės aktai, 

reguliuojantys 

administracinės paslaugos 

teikimą  

Kalėjimų departamento direktoriaus 2006 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymas Nr. V-218 „Dėl susipažinimo su nuteistųjų ir 

suimtųjų asmens bylų dokumentais taisyklių patvirtinimo“ 

(Žin., 2006, Nr. 105-4031).  

4.  Informacija ir dokumentai, 

kuriuos turi pateikti asmuo  

1. Prašymas dėl susipažinimo su Panevėžio apygardos 

probacijos tarnybos įskaitoje esančių asmens bylų 

dokumentais.   

      2. Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys 

susipažinti su asmens, esančio Panevėžio apygardos 

probacijos tarnybos įskaitoje, bylos dokumentais papildomai 

turi pateikti asmens, su kurio asmens bylos dokumentais 

pageidauja susipažinti, sutikimą su notariškai paliudytu parašo 

tikrumu arba notaro patvirtintą raštišką įgaliojimą. 

5.  Administracinės paslaugos 

teikėjas  

Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyrius  

6.  Administracinės paslaugos 

vadovas  

Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimo – Panevėžio 

apygardos probacijos tarnybos direktorius Edmundas Toliušis, 

tel. (8 656) 40 800, el. p. edmundas.toliusis@papt.lt 

Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos 

skyriaus pareigūnai atliekantys funkcijas nustatytose rajonų 

savivaldybių teritorijose: 

Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje -  



viršininkas Ričardas Dovidonis, tel. (8 656) 40 900; 

Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnysis 

inspektorius Dangiras Vanagas, tel. (8 652) 20 611; 

Biržų rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnioji 

inspektorė Lina Jurelevičienė, tel. (8 655) 04 705; 

Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnioji 

inspektorė Agnė Jarušauskaitė, tel. (8 655) 61 773; 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnioji 

inspektorės Laura Navalinskienė, tel. (8 655) 04 706; 

Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnioji 

inspektorė Regina Grikinienė, tel. (8 655) 61 774; 

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnysis 

inspektorius Andrius Vaitiekūnas, tel. (8 652) 20 699; 

Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnioji 

inspektorė Rita Dovydė, tel. (8 652) 20 655; 

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnioji 

inspektorė Neringa Meldaikienė, tel. (8 652) 20 644; 

Visagino miesto savivaldybės teritorijoje – vyresnioji 

inspektorė Anna Černiavskaja, tel. (8 655) 61 772; 

Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje - vyresnioji 

inspektorė Ramunė Navickienė, tel. (8 655) 04704. 

7. Administracinės paslaugos 

suteikimo trukmė 

Apie suteiktą leidimą susipažinti su nuteistojo arba 

suimtojo asmens bylos dokumentais ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas raštu, faksu, telefonu arba, esant galimybei, 

pasirašytinai supažindinant Probacijos skyriuje, 

informuojamas prašymą pateikęs asmuo arba institucija, kuri 

pageidauja susipažinti su asmens, esančio pataisos inspekcijos 

įskaitoje, asmens bylos dokumentais.  

Kopijos ar išrašai parengiami ir išduodami ne vėliau kaip 

per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu asmens 

bylų dokumentų kopijų ar išrašų parengimas reikalauja 

daugiau laiko, pareigūnas, atliekantys funkcijas nustatytoje 

rajono savivaldybės teritorijoje, šį terminą gali pratęsti 

papildomai dar iki 5 darbo dienų. 

Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiklos 

teisėtumo priežiūrą atliekantiems teismams, prokurorams, 

Lietuvos Respublikos Seimo skiriamiems kontrolieriams, 

Teisingumo ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Kalėjimų 

departamentui, esant jų pagrįstiems prašymams, leidimas 

susipažinti su asmens bylos dokumentais, asmens bylų 

dokumentų kopijos ar išrašai turi būti parengiami ir išduodami 

nedelsiant. 

     Pareigūnui, atliekančiam funkcijas nustatytoje rajono 

savivaldybės teritorijoje, atsisakius duoti leidimą susipažinti 

su asmens, esančio Panevėžio apygardos probacijos tarnybos 

įskaitoje, bylos dokumentais, arba atsisakius duoti leidimą 

rengti asmenų, esančių Panevėžio apygardos probacijos 

tarnybos įskaitoje, asmens bylų dokumentų kopijas ar išrašus, 

apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas motyvuotu raštu 

informuojamas asmuo arba institucija, pateikusi prašymą 

susipažinti su asmens, esančio Panevėžio apygardos 



probacijos tarnybos įskaitoje, bylos dokumentais arba gauti 

asmenų, esančių pataisos inspekcijos įskaitoje, asmens bylų 

dokumentų kopijas ar išrašus. 

8.  Administracinės paslaugos 

suteikimo kaina (jei 

administracinė paslauga 

teikiam atlygintinai) 

Paslauga teikiama neatlygintinai. 

9. Prašymo forma, prašymo 

turinys 

 

Asmenys, norintys susipažinti su asmenų, esančių 

Panevėžio apygardos probacijos tarnybos įskaitoje, asmens 

bylų dokumentais, turi pateikti rašytinį prašymą ir gauti 

leidimą.  

Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiklos 

teisėtumo priežiūrą atliekantiems teismams, prokurorams, 

Lietuvos Respublikos Seimo skiriamiems kontrolieriams, 

Teisingumo ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, Panevėžio apygardos 

probacijos tarnybos įskaitoje esančių asmenų, asmens bylų 

dokumentai pateikiami susipažinti, asmens bylų dokumentų 

kopijos ar išrašai išduodami pagal žodinius arba rašytinius 

prašymus.  

Prašymo forma laisva.  

Rašytiniuose prašymuose susipažinti su įskaitoje esančių 

asmenų asmens bylų dokumentais turi būti nurodyta, su kurio 

asmens, esančio Panevėžio apygardos probacijos tarnybos 

įskaitoje, asmens bylos dokumentais pageidaujama 

susipažinti, susipažinimo tikslas (išskyrus Panevėžio 

apygardos probacijos tarnybos įskaitoje esančius asmenis, 

kurie pageidauja susipažinti su savo asmens bylomis), 

dokumentai, su kuriais pageidaujama susipažinti, bei 

pageidaujama susipažinimo asmens bylų dokumentais diena ir 

laikas.  

Rašytiniuose prašymuose gauti asmenų, esančių įskaitoje, 

asmens bylų dokumentų kopijas ar išrašus turi būti nurodyta 

asmens, kuris pateikia prašymą, asmens duomenys (vardas ir 

pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kurio asmens, 

esančio Panevėžio apygardos probacijos tarnybos įskaitoje, 

asmens bylos ir kokių dokumentų kopijas ar išrašus 

pageidaujama gauti, šių kopijų ar išrašų panaudojimo tikslas, 

dokumentų kopijų ar išrašų atsiėmimo būdas. Kai toks 

prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti 

pridėta notaro patvirtinta prašymą pateikusiojo asmens 

tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.  

10. Administracinės paslaugos 

teikimo ypatumai 

 

Asmens, esančio Panevėžio apygardos probacijos tarnybos 

įskaitoje, asmens bylos dokumentai susipažinti pateikiami 

įstaigos patalpose. Asmenų, esančių įskaitoje, asmens bylų 

dokumentų kopijos ar išrašai parengiami, asmens bylų 

dokumentai susipažinti pateikiami neišimant jų iš asmens 

bylų, tik prieš tai uždengiant dokumentų vietas, su kuriomis 

susipažinimas yra ribojamas (pavyzdžiui, dokumente nurodyti 

kitų asmenų asmens duomenys). 

 


