Suvestinė redakcija nuo 2016-05-20
PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus
2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-125
ELEKTROS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, PERDAVIMO IR NAUDOJIMOSI LAISVĖS
ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose
tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme ir
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse numatytų elektros prietaisų (toliau – elektros
prietaisai) techninius parametrus, elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės
atėmimo vietų įstaigose tvarką.
2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo
įstatyme, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir kituose teisės aktuose apibrėžtas
sąvokas.
3. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius
nustato tvarką, pagal kurią tikrinami, peržiūrimi, perklausomi ir laikomi suimtiesiems ir
nuteistiesiems perduoti ar įsigyti kompaktiniai diskai ir skaitmeninės informacijos ir duomenų
laikmenos, taip pat elektros prietaisai ir kiti daiktai, kad juose nebūtų daiktų, kurių įsigijimas ir
perdavimas suimtiesiems ar nuteistiesiems nėra numatytas.
4. Nustatyta tvarka nepatikrinti elektros prietaisai ar elektros prietaisai, kurie neatitinka
nustatytų techninių parametrų ar tokių parametrų neįmanoma nustatyti, taip pat elektros prietaisai,
kuriuose yra daiktai, kurių įsigijimas ir perdavimas suimtiesiems ar nuteistiesiems nėra numatytas,
negali būti perduoti ir parduoti asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietų įstaigose (toliau –
suimtieji ir/ar nuteistieji), ir naudojami laisvės atėmimo vietų įstaigose.
5. Elektros prietaisuose rasti daiktai, kurių įsigijimas ir perdavimas suimtiesiems ar
nuteistiesiems nėra numatytas, taip pat elektros prietaisai, kurių savininkai nenustatyti, perduodami
saugoti laisvės atėmimo vietos įstaigos sandėlyje arba nustatyta tvarka sunaikinami, jei teisės aktuose
nenustatyta kitaip.
6. Laisvės atėmimo vietos įstaigose vedama suimtųjų ir nuteistųjų įsigytų ir jiems perduotų
elektros prietaisų apskaita.
II SKYRIUS
ELEKTROS PRIETAISŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
7. Elektros prietaisai, jų priedai turi būti gamintojo sertifikuoti, švarūs, techniškai tvarkingi,
saugūs, neiškomplektuoti, neišmontuotos ir nepakeistos jų atskiros dalys (išskyrus tuos atvejus, kai
yra išmontuojama vaizdo ir garso įrašymo įranga bei atskiros dalys, suteikiančios galimybę turėti
bet kokį ryšį), atitinkantys gamintojo žymose arba techninėje dokumentacijoje nurodytus duomenis,
turėti atsitiktiniam prisilietimui nepasiekiamas srovines dalis, jungiamųjų laidų izoliacija turi būti
be akivaizdžių pažeidimų, įtrūkimų ir pan.
8. Visos programinės vaizdo ir garso laikmenos turi būti su matomomis licencijavimo
žymomis. Elektros prietaisai neturi turėti galimybių prisijungti prie interneto ir naršyti internete,
taip pat neturi turėti kitų ryšio priemonių bei vaizdo ir garso įrašymo galimybių. Kompiuteriuose ir
informacijos laikmenose neturi būti užkoduotų ir kitaip paslėptų ar laisvai neprieinamų duomenų,

taip pat programinės įrangos, skirtos ištrintai ar kitaip paslėptai skaitmeninei informacijai atkurti,
bei programinės įrangos, skirtos naikinti kompiuterio darbo istoriją.
9. Didžiausia leistina elektros srovės galia:
9.1. vaizdo leistuvo – 40 W;
9.2. kompiuterinių žaidimų aparato – 250 W;
Punkto pakeitimai:Nr. V-180, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13659

9.3. garso grotuvo – 80 W;
9.4. televizoriaus – 100 W;
9.5. nešiojamojo kompiuterio – 150 W;
9.6. plaukų džiovintuvo –1000 W;
9.7. virdulio – 1000 W;
Punkto pakeitimai:Nr. V-180, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13659

9.8. skrudintuvo – 1000 W;
9.9. sumuštinių keptuvės – 900 W;
9.10. radijo imtuvo – 40 W;
9.11. barzdaskutės – 40 W.
10. Garsą skleidžiančių elektros prietaisų ir jų dalių garso galia negali viršyti 20 W.
11. Televizoriaus ir kompiuterio ekrano įstrižainės negali būti didesnės kaip 52 cm.
12. Elektros prietaisų atitikimas nustatytiems techniniams parametrams tikrinamas pagal jų
gamintojo techninėje dokumentacijoje arba ant elektros prietaiso nurodytus duomenis arba, jei yra
žinomas elektros prietaiso gamintojas ir modelis, pagal viešai paskelbtus gamintojo duomenis.
III SKYRIUS
ELEKTROS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMAS
13. Laisvės atėmimo vietų įstaigos ir jose veikiančios parduotuvės sudaro sąlygas
suimtiesiems ir nuteistiesiems įsigyti elektros prietaisus už asmeninėje sąskaitoje turimas pinigines
lėšas.
14. Elektros prietaisai įsigyjami laisvės atėmimo vietų įstaigose veikiančiose parduotuvėse
iš anksto suderinus įsigyjamo elektros prietaiso techninius parametrus, kainą ir iš anksto už jį
sumokant.
15. Kiekvienam suimtajam ar nuteistajam, turinčiam teisę ir pageidaujančiam už asmeninėje
sąskaitoje turimus pinigus įsigyti elektros prietaisų, išduodama prašymo forma (1 priedas), kurią
suimtasis ar nuteistasis užpildo ir atiduoda atsakingam laisvės atėmimo vietos įstaigos darbuotojui.
Darbuotojas, gavęs prašymą, patikrina, ar suimtasis ar nuteistasis turi teisę įsigyti elektros prietaisą,
neturi skolos už jo naudojamų elektros prietaisų sunaudotą elektros energiją ir yra mokus, ir
atiduoda laisvės atėmimo vietos įstaigoje veikiančiai parduotuvei arba grąžina suimtajam ar
nuteistajam, nurodant priežastis.
16. Suimtasis ar nuteistasis, galutinai suderinęs su laisvės atėmimo vietos įstaigoje
veikiančia parduotuve įsigyjamo elektros prietaiso techninius parametrus ir galutinę kainą, pateikia
laisvės atėmimo vietos administracijai prašymą iš jo asmens sąskaitos pervesti konkrečią pinigų
sumą už jo įsigyjamą elektros prietaisą. Prašyme turi būti nurodyti įsigyjamo elektros prietaiso
techniniai parametrai.
17. Pinigų suma už įsigyjamą elektros prietaisą pervedama į laisvės atėmimo vietos įstaigoje
veikiančios parduotuvės nurodytą sąskaitą banko pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
suimtojo ar nuteistojo prašymo pervesti konkrečią pinigų sumą gavimo.
18. Suimtojo ar nuteistojo įsigytą elektros prietaisą laisvės atėmimo vietos įstaigoje
veikiančios parduotuvės atstovas atiduoda atsakingam laisvės atėmimo vietos įstaigos darbuotojui,
užpildydamas prašymo leisti perduoti elektros prietaisus formą (2 priedas).
IV SKYRIUS
PERDUODAMŲ ELEKTROS PRIETAISŲ PRIĖMIMAS

19. Asmuo, atnešęs perduodamą elektros prietaisą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, dviem egzemplioriais užpildo prašymo leisti perduoti elektros prietaisą formą (3
priedas) ir kartu su elektros prietaisu atiduoda atsakingam laisvės atėmimo vietos įstaigos
darbuotojui.
20. Perduodami elektros prietaisai juos atnešusio asmens akivaizdoje apžiūrimi, siekiant
įvertinti, ar yra duomenų, leidžiančių nustatyti aprašo 9 – 11 punktuose nurodytus parametrus.
21. Perduodami elektros prietaisai nepriimami, jei:
21.1. neįmanoma nustatyti aprašo 9 – 11 punktuose nurodytų parametrų;
21.2. jie neatitinka aprašo 9 – 11 punktuose nurodytų parametrų;
21.3. jie perduodami suimtiesiems ar nuteistiesiems, kurie neturi teisės gauti elektros
prietaisų.
21.4. jie perduodami suimtiesiems ar nuteistiesiems, kurie perkelti į kitas laisvės atėmimo
vietų įstaigas, paleisti iš jų ar yra mirę.
22. Priimtas perduoti elektros prietaisas kartu su vienu prašymo egzemplioriumi atiduodamas
laisvės atėmimo vietos įstaigos atsakingiems darbuotojams patikrinti. Antrasis prašymo
egzempliorius paliekamas elektros prietaisą perduodančiam asmeniui.
V SKYRIUS
ELEKTROS PRIETAISŲ ĮTEIKIMAS SUIMTIESIEMS AR NUTEISTIESIEMS
23. Nupirktas ar perduodamas elektros prietaisas nustatyta tvarka patikrinamas ir įteikiamas
suimtajam ar nuteistajam. Šis elektros prietaiso gavimą patvirtina savo parašu šio aprašo 18 ar 19
punkte nurodytame prašyme, kuris saugomas suimtojo ar nuteistojo asmens byloje.
24. Neteko galios nuo 2016-05-20
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25. Jei elektros prietaisas negali būti perduotas (įteiktas) suimtajam ar nuteistajam, apie tai
informuojamas suimtasis ar nuteistasis, laisvės atėmimo vietos įstaigoje veikianti parduotuvė ar
elektros prietaisą perdavęs asmuo, nurodant priežastį.
VI SKYRIUS
BENDRIEJI ELEKTROS PRIETAISŲ NAUDOJIMOSI REIKALAVIMAI
26. Laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius nustato elektros prietaisų laikymo ir
naudojimosi vietas.
27. Suimtieji ir nuteistieji elektros prietaisais naudojasi:
27.1. tik laisvalaikio, išskyrus nepertraukiamo miego, metu;
27.2. netrukdydami kitiems laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomiems asmenims ir laisvės
atėmimo vietų įstaigų darbuotojams;
27.3. laikydamiesi elektros prietaisų vartojimo instrukcijų ir saugos reikalavimų.
28. Suimtiesiems ir nuteistiems draudžiama:
28.1. palikti įjungtus elektros prietaisus be priežiūros;
28.2. savavališkai prisijungti prie kabelinės televizijos ar naudotis koduotais televizijos
kanalais;
28.3. perinstaliuoti kompiuterio operacinę sistemą be raštiško atsakingo laisvės atėmimo
vietos įstaigos darbuotojo sutikimo.
29. Sulaužyti ar kitaip sugadinti ir netinkami naudotis elektros prietaisai turi būti pristatyti
atsakingam laisvės atėmimo vietos įstaigos darbuotojui ir išregistruoti.
VII SKYRIUS
NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS TVARKA

30. Suimtieji ir nuteistieji laisvės atėmimo vietų įstaigose turimais asmeniniais kompiuteriais
naudojasi ne ilgiau kaip tris valandas per parą laisvės atėmimo vietos įstaigos direktoriaus
patvirtintoje dienotvarkėje nustatytu metu.
31. Laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius gali nustatyti skirtingą naudojimosi
asmeniniais kompiuteriais laiką paprastosios ir lengvosios grupės sąlygomis laisvės atėmimo
bausmę atliekantiems, taip pat dirbantiems nuteistiesiems, neviršydamas maksimalaus trijų valandų
laiko.
32. Laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į įstaigos konkrečias sąlygas
(įstaigoje laikomų asmenų skaičių, į tai, ar asmenys laikomi kamerose, ar bendrabučio tipo
patalpose ir kt.), įsakymu nustato vieną arba abu iš šių naudojimosi asmeniniais kompiuteriais būdų:
32.1. asmeniniai kompiuteriai saugomi tam įrengtoje vietoje ir tik dienotvarkėje nustatytu
metu išduodami savininkams naudotis;
32.2. asmeniniai kompiuteriai saugomi tam įrengtoje vietoje, kurioje sudarytos sąlygos
dienotvarkėje nustatytu metu kompiuterių savininkams jais naudotis;
33. Nuteistųjų ir suimtųjų naudojimasis asmeniniais kompiuteriais ne dienotvarkėje nustatytu
metu arba kompiuterio neatidavimas saugoti pasibaigus nustatytam naudojimosi juo laikui
vertinamas kaip režimo pažeidimas.
34. Laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius ar jo įgaliotas pareigūnas gali nuteistiesiems
ar suimtiesiems leisti naudotis asmeniniais kompiuteriais ilgiau kaip 3 valandas per parą
vadovaudamasis šiais kriterijais:
34.1. besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje (konsultaciniame punkte) ir profesinėje
mokykloje – iki 4 valandų per parą mokslo metų laikotarpiu, įskaitant ir studijų atostogas;
34.2. besimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje (konsultaciniame punkte) ir profesinėje
mokykloje – iki 5 valandų per parą jų laikomų egzaminų sesijos laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip du
mėnesius;
34.3. studijuojantiems aukštojoje mokykloje – iki 6 valandų per parą mokslo metų laikotarpiu,
įskaitant ir studijų atostogas;
34.4. dalyvaujantiems socialinės reabilitacijos programose, kurių turinys susijęs su
naudojimusi kompiuterine technika, – iki 4 valandų per parą dalyvavimo programoje laikotarpiu;
34.5. teisės aktuose nustatyta tvarka užsiimantiems individualia darbine ar kūrybine veikla,
taip pat mokslininkams, menininkams bei retų specialybių arba profesijų asmenims, aukštos
kvalifikacijos specialistams, kuriems leista užsiimti vietoj darbo laisvės atėmimo vietos įstaigoje
moksline, menine ir kitokia veikla, jei šių veiklų turinys susijęs su naudojimusi kompiuterine
technika, – iki 8 valandų per parą;
34.6. dirbantiems administracijos pasiūlytą darbą – iki 5 valandų per parą jų poilsio dienomis,
taip pat atostogų metu;
34.7. teisės aktuose nustatyta tvarka įsteigtų nuteistųjų visuomeninių organizacijų, nuteistųjų
kolektyvo tarybų valdymo organų nariams (pirmininkui, sekretoriui) – iki 6 valandų per parą;
34.8. baudžiamojo proceso dalyviams, kuriems bylą tiriantis pareigūnas arba teismas, kurio
žinioje yra byla, teisės aktuose nustatyta tvarka perdavė susipažinti baudžiamosios bylos ar su ja
susijusios medžiagos elektronines kopijas – iki 8 valandų per parą.
35. Leidimą nuteistajam ar suimtajam naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip 3 valandas
per parą laisvės atėmimo vietos įstaigos direktorius arba jo įgaliotas pareigūnas suteikia
atsižvelgdamas į nuteistojo ar suimtojo prašymą, esant padalinių, atsakingų už nuteistųjų ir suimtųjų
priežiūrą, socialinę reabilitaciją ir vykdančių kriminalinę žvalgybą, atsakingų pareigūnų sutikimui
(šių padalinių atsakingų pareigūnų vizoms). Šis sprendimas įforminamas Leidimu naudotis
asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą (4 priedas).
36. Leidimas naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą išduodamas
terminuotam laikotarpiui, ne ilgesniam kaip vieneri metai. Klausimas dėl leidimo naudotis
asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip 3 valandas per parą pratęsimo svarstomas iš naujo.
37. Leidimas naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą galioja tik toje
laisvės atėmimo vietos įstaigoje, kurioje buvo išduotas. Perkėlus nuteistąjį ar suimtąjį į kitą laisvės

atėmimo vietos įstaigą, klausimas dėl leidimo naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris
valandas per parą svarstomas iš naujo.
38. Leidimas naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą registruojamas
specialiame registre (5 priedas), kurį teisės aktų nustatyta tvarka pildo laisvės atėmimo vietos
įstaigos padalinys, atsakingas už nuteistųjų ir suimtųjų priežiūrą. Leidimo originalas saugomas
nuteistojo ar suimtojo asmens byloje, o kopijos įteikiamos nuteistajam ar suimtajam ir padaliniams,
atsakingiems už buhalterinę apskaitą ir už nuteistųjų ir suimtųjų priežiūrą.
39. Leidimas naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą gali būti
panaikinamas prieš nustatytą terminą:
39.1. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje ar Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 3 dalyje nustatytais pagrindais.
39.2. išnykus Leidimo naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą
suteikimo pagrindui.
40. Sprendimas panaikinti prieš nustatytą terminą Leidimą naudotis asmeniniu kompiuteriu
ilgiau kaip tris valandas per parą įforminamas atitinkama žyma leidimo originale ir jo kopijose.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 27 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnyje numatytais atvejais elektros prietaisai ir kiti daiktai
paimami iš suimtųjų ir nuteistųjų motyvuotu laisvės atėmimo vietos įstaigos direktoriaus nutarimu
(6 priedas).
42. Šis aprašas turi būti paskelbtas suimtiesiems, nuteistiesiems, laisvės atėmimo vietų
įstaigose veikiančioms parduotuvėms ir asmenims, atvykstantiems į laisvės atėmimo vietų įstaigas
perduoti elektros prietaisus.
______________

Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir
naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose
tvarkos aprašo
1 priedas

(Prašymo dėl elektros prietaisų įsigijimo forma)
_______________________________________________________
(nuteistojo arba suimtojo vardas ir pavardė, gimimo metai)

____________________________________________
(laisvės atėmimo vietoje veikiančios parduotuvės pavadinimas)

PRAŠYMAS
DĖL ELEKTROS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO
20___m.________________ d.
________________________
(sudarymo vieta)

Prašau man pateikti pasiūlymą ir jį suderinus parduoti šį (-iuos) elektros prietaisą (-us):
Eil.
Nr.

Elektros prietaiso pavadinimas

1

2

Pageidaujami elektros
prietaiso techniniai
parametrai
3

Pageidautina elektros
prietaiso kaina
4

Už nupirktus elektros prietaisą (-us) iš anksto atsiskaitysiu asmeninėje sąskaitoje esančiais
pinigais.
Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus patvirtintais elektros prietaisų įsigijimą ir elektros prietaisų
tikrinimą reglamentuojančiais teisės aktais.
__________________
(parašas)

_______________
(vardas ir pavardė)

Suderinta, kad nuteistasis/suimtasis (nereikalingą išbraukti) ___________________________
(vardas ir pavardė)

gali įsigyti pageidaujamą (-us) elektros prietaisą (-us) ___________________________________
(elektros prietaiso (-ų) pavadinimas)
_______________________________________________________________________________________________ .

(Prašymo dėl elektros prietaisų įsigijimo formos tęsinys)
______________________________
(tarpininkaujančios laisvės atėmimo vietos
įstaigos įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas ir pavardė)
_____________________________________
(data)

Prašymą priėmė
_________________________________
(laisvės atėmimo vietoje veikiančios
parduotuvės atstovo pareigos)
_________________________________
(parašas)
_________________________________
(vardas ir pavardė)
_________________________________
(data)

Nuteistasis/suimtasis (nereikalingą išbraukti) __________________________________
(vardas ir pavardė)

negali įsigyti pageidaujamo(-ų) elektros prietaisų ______________________________________
(elektros prietaiso (-ų) pavadinimas)

dėl _________________________________________________________________________ .
(nurodyti priežastį)

______________________________
(tarpininkaujančios laisvės atėmimo vietos
įstaigos įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________________
(parašas)
_____________________________________
(vardas ir pavardė)
_____________________________________
(data)

Prašymas grąžintas
______________________________
(nuteistojo (suimtojo) vardas ir pavardė)

______________________________
(parašas)
_____________________________________
(data)

Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir
naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose
tvarkos aprašo
2 priedas
(Laisvės atėmimo vietos įstaigoje veikiančios parduotuvės atstovo prašymo leisti perduoti
elektros prietaisus forma)
_______________________________________________________
(laisvės atėmimo vietos įstaigoje veikiančios parduotuvės pavadinimas)

_______________________________________________________
(laisvės atėmimo vietos įstaigoje veikiančios parduotuvės atstovo,
atnešusio perdavimą, vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

_______________________________
(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

PRAŠYMAS
LEISTI PERDUOTI ELEKTROS PRIETAISUS
20___m.________________ d.
________________________
(sudarymo vieta)

Prašau leisti perduoti ___________________________________________________________,
(asmens, įsigijusio elektros prietaisą, vardas ir pavardė, gimimo metai)

šiuos elektros prietaisus:
Techniniai parametrai
Eil.
Nr.

Elektros prietaiso
pavadinimas

Modelis

1

2

3

elektros
srovės galia
(W)

kiti parametrai
(svoris (kg, g.)
ekrano įstrižainė
(cm) ir pan.)

Pastabos

4

5

6

Esu susipažinęs su elektros prietaisų perdavimo ir patikrinimo tvarka. Patvirtinu, kad:
1) perduodami elektros prietaisai atitinka nustatytus techninius parametrus, jie neturi galimybių prisijungti prie
interneto ir naršyti internete, taip pat neturi kitų ryšio priemonių bei vaizdo ir garso įrašymo bei perdavimo galimybių;
2) perduodamuose elektros prietaisuose nėra daiktų, kurių perdavimas Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo
įstatyme ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nėra numatytas.

Daiktus atnešė

____________
(parašas)

Daiktus priėmė

_________________

____________

(pareigų pavadinimas)

Daiktus tikrino

_________________

____________

(pareigų pavadinimas)

Daiktus įteikė _________________

(parašas)

____________

(pareigų pavadinimas)

Daiktus gavo

(parašas)

(parašas)

____________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir
naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose
tvarkos aprašo
3 priedas

(Asmens prašymo leisti perduoti elektros prietaisus forma)
_______________________________________________________
(asmens, atnešusio elektros prietaisus, vardas ir pavardė, adresas)

________________________________
(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

PRAŠYMAS
LEISTI PERDUOTI ELEKTROS PRIETAISUS
20___m.________________ d.
________________________
(sudarymo vieta)

Prašau leisti perduoti_______________________________________________________
(asmens, kuriam perduodami elektros prietaisai, vardas ir pavardė, gimimo metai)

šiuos elektros prietaisus:
Techniniai parametrai
Eil.
Nr.

Elektros prietaiso
pavadinimas

Modelis

elektros
srovės galia
(W)

ekrano įstrižainė
(cm) ir kt.

Pastabos

1

2

3

4

5

6

Esu susipažinęs su elektros prietaisų perdavimo ir patikrinimo tvarka. Patvirtinu, kad:
1) perduodami elektros prietaisai atitinka nustatytus techninius parametrus, jie neturi galimybių prisijungti prie
interneto ir naršyti internete, taip pat neturi kitų ryšio priemonių bei vaizdo ir garso įrašymo bei perdavimo galimybių;
2) perduodamuose elektros prietaisuose nėra daiktų, kurių perdavimas Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo
įstatyme ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nėra numatytas.
Apie įteikimą prašau informuoti (nurodyti informavimo būdą pvz. elektroniniu paštu ar telefonu).

Daiktus atnešė

____________
(parašas)

Daiktus priėmė

_________________
(pareigų pavadinimas)

Daiktus tikrino

_________________
(pareigų pavadinimas)

Daiktus įteikė _________________
(pareigų pavadinimas)

Daiktus gavo

____________
(parašas)

____________
(parašas)

____________
(parašas)

____________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

____________________
(vardas ir pavardė)

Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir
naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose
tvarkos aprašo
4 priedas
(Leidimo naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą forma)
(Lietuvos valstybės herbas)
__________________________________________________
(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

LEIDIMAS NAUDOTIS ASMENINIU KOMPIUTERIU
ILGIAU KAIP TRIS VALANDAS PER PARĄ
20____ - _____ - _____ Nr._____
________________
(sudarymo vieta)

Asmens bylos Nr. __________
_________________________
(grupės pavadinimas)
Atsižvelgiant į tai, kad nuteistasis (suimtasis) _________________________________
(vardas ir pavardė, būrio Nr., kameros Nr.)

atitinka Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose
tvarkos aprašo 34 punkto (įrašyti papunktį) papunktyje nustatytus kriterijus, t. y. __________
___________________________________________________________________________
(atitikimo kriterijams konkretus pobūdis),

l e i d ž i a m a nuteistajam (suimtajam) ______________________________________
(vardas ir pavardė)

naudotis asmeniniu kompiuteriu iki ________________________________ valandų per parą
(valandų skaičius žodžiais)

____________________________________________________________________ terminui.
(mėnesių, dienų skaičius žodžiais)

Leidimo galiojimo pradžia _______________ Leidimo galiojimo pabaiga _______________
Nuteistasis (suimtasis) gali naudotis asmeniniu kompiuteriu __________________________
(naudojimosi kompiuteriu
__________________________________________________________________________________________
vieta, konkretus laikas ar kitos aplinkybės)

________________________
(įgalioto pareigūno pareigų pavadinimas)

________
(parašas)

_______________
(vardas ir pavardė)

Leidimo kopija man įteikta
________________________________
(nuteistojo, (suimtojo) parašas)
________________________________________
(vardas ir pavardė)

________________________________
(data)

(Leidimo naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą formos tęsinys)

Leidimas panaikintas prieš nustatytą terminą ______________________________________
(data)

vadovaujantis Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų
įstaigose tvarkos aprašo 39 punkto (nurodyti papunktį) nustatytais pagrindais.

________________________
(įgalioto pareigūno
pareigų pavadinimas)

________
(parašas)

_______________
(vardas ir pavardė)

Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir
naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose
tvarkos aprašo
5 priedas
(Leidimų naudotis asmeniniu kompiuteriu ilgiau kaip tris valandas per parą registro forma)
___________________________________________________________
(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

LEIDIMŲ NAUDOTIS ASMENINIU KOMPIUTERIU ILGIAU KAIP TRIS VALANDAS PER PARĄ
REGISTRAS _____________________
(identifikavimo žymuo)

Nuteistojo ar suimtojo
Leidimo
Leidimo data vardas ir pavardė, būrio ar
reg. Nr.
kameros Nr.
1

2

_________________________
(pareigų pavadinimas)

3

Leidimo
pagrindas*

Leistas
naudojimosi
kompiuteriu
laikas (val.)

Leidimo
terminas
(mėn.)

Leidimo
galiojimo
pradžia

Leidimo
galiojimo
pabaiga

4

5

6

7

8

__________________
(parašas)

Leidimo
panaikinimo
prieš terminą
data ir
pagrindas**
9

______________________________
(vardas ir pavardė)

Pastabos.
1. * Nurodomas Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo 35 punkte nustatytus kriterijus.
2. ** Nurodomas Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo 40 punkte nustatytus atvejus.
3. Už registro pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu registre.

Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir
naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose
tvarkos aprašo
6 priedas
(Nutarimo dėl elektros prietaisų ir kitų daiktų paėmimo iš suimtojo (nuteistojo) forma)
(Lietuvos valstybės herbas)
_____________________________________________________________
(laisvės atėmimo vietos įstaigos pavadinimas)

DIREKTORIUS
NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS PRIETAISŲ IR KITŲ DAIKTŲ PAĖMIMO IŠ SUIMTOJO
(NUTEISTOJO)
20__m.___________ ____ d. Nr.____
_________________
(sudarymo vieta)

Asmens bylos Nr. __________
___________________________
(grupės pavadinimas)

Atsižvelgdamas į tai, kad suimtasis (nuteistasis) ___________________________________
(vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.)

________________________________________________________________________________
(priežastis, dėl kurios iš suimtojo (nuteistojo) paimamas daiktas)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ ,
bei vadovaudamasis Suėmimo vykdymo įstatymo 27 straipsnio 3 dalies (Bausmių vykdymo
kodekso 96 straipsnio 3 dalies) ___ punktu,
n u t a r i u:
1. Iš suimtojo (nuteistojo) _______________________________________________ paimti
(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________________________________ .
(daikto pavadinimas)

2. Paimtą __________________________________________________________________
(daikto pavadinimas)

atiduoti saugoti į laisvės atėmimo vietos įstaigos sandėlį ir išduoti suimtajam (nuteistajam) kvitą.
Direktorius

_____________________

________________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

_______________________________
(tarpininkaujančio darbuotojo pareigos)

_______________________________
(parašas)

_______________________________
(vardas ir pavardė)

20__ – ____ – ____

15

(Nutarimo dėl elektros prietaisų ir kitų daiktų paėmimo iš suimtojo (nuteistojo) formos
tęsinys)

Nutarimas man paskelbtas
___________________________
(nuteistojo parašas)

___________________________
(vardas ir pavardė)

20__ – ____ – ____
Paimtą iš nuteistojo daiktą,
nurodytą šiame nutarime, gavau:
Sandėlininkas
_______________________________
(parašas)

_______________________________
(vardas ir pavardė)

20__ – ____ – ____
Pakeitimai:
1.
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Įsakymas
Nr. V-180, 2016-05-19, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13659
Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d.
įsakymo Nr. V-125 „Dėl Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo ir naudojimosi laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

