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ĮSAKYMAS
DĖL LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE LAIKOMŲ SUIMTŲJŲ IR

NUTEISTŲJŲ SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU BEI NAUDOJIMOSI
INTERNETO TELEFONIJA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. rugsėjo      d. Nr. 

Vilnius

Siekdamas  nustatyti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose  laikomų  suimtųjų  ir  nuteistųjų

skambinimo ir kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto telefonija tvarką:

1. T v i r t i n u  Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose  laikomų  suimtųjų  ir  nuteistųjų

skambinimo ir kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto telefonija tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u :

2.1.  šiuo  įsakymu  patvirtinto  aprašo  vykdymo  kontrolę  Kalėjimų  departamento

direktoriaus  pavaduotojui,  pagal  nustatytą  administravimo  sritį  kuruojančiam  apsaugos  ir

priežiūros padalinius;

2.2.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos

Administravimo  valdybos  Bendrajam  skyriui  šį  įsakymą  paskelbti  Kalėjimų  departamento

interneto svetainėje;

2.3.  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  Administracijos  reikalų  skyriams  su  šiuo  įsakymu

pasirašytinai supažindinti apsaugos ir priežiūros, socialinės reabilitacijos, buhalterinės apskaitos,

kriminalinės žvalgybos ir įskaitos padalinių vadovus. 

Direktorius                                                                                                      Robertas Krikštaponis
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Paskirstyti skaitmenines kopijas:

Kopija Nr. 1 – Priežiūros skyriui.

Kopija Nr. 2 – 12 laisvės atėmimo vietų įstaigoms.

__________________________________________

Iš viso: 13 kopijų.

                  

                                                                           Veiklos organizavimo ir kontrolės valdybos

Priežiūros skyriaus viršininkas

                                                                            Evaldas Gasparavičius 

2018-09-

Išsp. 1 egz. – Bendrajam skyriui 

Rengė ir spausdino D. Jasas, 271 90 74
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       PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2018 m. rugsėjo      d. 
įsakymu Nr. 

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE LAIKOMŲ SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ
SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU BEI NAUDOJIMOSI INTERNETO

TELEFONIJA TVARKOS AERAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo ir kalbėjimo
telefonu bei  naudojimosi  interneto  telefonija  tvarkos  aprašas (toliau  – Tvarkos aprašas)  nustato
laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo ir kalbėjimo telefonu bei
naudojimosi interneto telefonija tvarką. 

2.  Šiuo  Tvarkos  aprašu  siekiama  įgyvendinti  Lietuvos  Respublikos  suėmimo  vykdymo
įstatymo 23 straipsnio, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – LR BVK) 55, 73,
74,  75, 79,  80, 85,  86 ir  102 straipsnių,  Areštinių vidaus tvarkos taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 182 „Dėl Areštinių vidaus
tvarkos taisyklių patvirtinimo“,  XVI skyriaus,  Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau –
PĮVTT), patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194
„Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“,  XIX skyriaus ir Tardymo izoliatorių
vidaus tvarkos taisyklių (toliau – TIVTT), patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009  m.  birželio  1  d.  įsakymu  Nr.  1R-172  „Dėl  Tardymo  izoliatorių  vidaus  tvarkos  taisyklių
patvirtinimo“, XII skyriaus nuostatas bei užtikrinti suimtiesiems ir nuteistiesiems teisę skambinti ir
kalbėti telefonu bei naudotis interneto telefonija.

3. Šio Tvarkos aprašo nuostatos taikomos tiek, kiek suimtųjų ar nuteistųjų skambinimo ir
kalbėjimo telefonu bei naudojimosi interneto telefonija nereglamentuoja kiti teisės aktai.

4. Tvarkos apraše nustatytą  tvarką užtikrina ir kontroliuoja  laisvės atėmimo vietų  įstaigų
Apsaugos ir priežiūros (toliau – APS), Socialinės reabilitacijos (toliau – SRS), Įskaitos (toliau – ĮS)
Kriminalinės žvalgybos (toliau – KŽS) bei Buhalterinės apskaitos (toliau – BAS) skyrių pareigūnai
ir darbuotojai.

II. TELEFONO KORTELIŲ SUIMTIESIEMS IR NUTEISTIESIEMS IŠDAVIMO IR
KORTELĖS EAEILDYMO ĮSIGIJIMO TVARKA 

5. Telefono kortelės be papildymo išduodamos nemokamai laisvės atėmimo vietų įstaigose
naujai  atvykusiems  ar  telefono  kortelės  neturintiems  ir  ją  turėti  pageidaujantiems  suimtiesiems
(nuteistiesiems). 

6. Išduodamos telefono kortelės registruojamos Telefono kortelių valdymo sistemos (toliau
– TKVS) Kortelių ir vartotojų registre, susiejant jas su konkrečiu suimtuoju (nuteistuoju), nurodant
jo vardą, pavardę, informacinės sistemos „PRISONIS“ bylos numerį ir kitus būtinus duomenis.

7. Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomi suimtieji (nuteistieji) gali naudotis tik savo ir tik
teisėtais  būdais  įsigytomis  telefono  kortelėmis  arba  telefono  kortelių  duomenimis.  Už  telefono
kortelių saugumą ir jų duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims atsako jas naudojantys suimtieji
(nuteistieji).
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8. Pastebėjus,  kad suimtasis  (nuteistasis)  turi  ar  naudoja ne savo telefoninę  kortelę  arba
telefoninės  kortelės  duomenis,  rašomas  tarnybinis  pranešimas  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigos
direktoriui arba jį pavaduojančiam asmeniui bei sprendžiamas klausimas dėl drausminės nuobaudos
suimtajam (nuteistajam) skyrimo ir telefoninės kortelės blokavimo bei pakeitimo. 

9. Telefono kortelės gali būti papildytos šiais būdais:
9.1.  įsigyjant  telefono  kortelės  papildymą  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigos  teritorijoje

veikiančioje parduotuvėje už asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas;
9.2.  telefono  kortelę  gali  papildyti  artimieji  svetainėje https://shop.csc.lt/ (minimali

papildymo suma 3 Eur). Asmenys, norintys papildyti kortelę, privalo žinoti jos PIN kodą, kurį gali
gauti iš kortelės savininko;

9.3.  telefono  kortelę  gali  papildyti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigos  buhalterijos  skyriaus
darbuotojai,  gavę  mokaus  suimtojo  (nuteistojo)  rašytinį  prašymą,  kuriame  nurodomi  duomenys,
reikalingi kortelei papildyti. Telefono kortelė gali būti pildoma ne dažniau, kaip kartą per savaitę.
Minimali papildymo suma – 5 Eur.

10. Maksimalus telefono kortelės limitas – 100 eurų.
11. Praradus telefono kortelę ar jos duomenis, savininko raštišku prašymu ji užblokuojama ir

anuliuoja.

III. SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU AR
NAUDOJIMOSI INTERNETO TELEFONIJA GALIMYBIŲ SUTEIKIMO BEI

ORGANIZAVIMO TVARKA TARDYMO IZOLIATORIUOSE IR AREŠTINĖSE

12.  Suimtiesiems  ir  nuteistiesiems  skambinimas  ir  kalbėjimas  telefonu  ar  naudojimasis
interneto  telefonija  organizuojamas,  vadovaujantis  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigos  direktoriaus
patvirtinta tvarka ir dienotvarke. 

13. Suimtasis (nuteistasis), laikomas kameroje, pageidaudamas skambinti ir kalbėti telefonu,
turi pateikti įstaigos administracijai pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, datą,
kada pageidauja skambinti ir kalbėti telefonu, taip pat asmens, kuriam pageidauja skambinti, vardą,
pavardę ir telefono numerį. 

14.  Suimtasis  (nuteistasis),  laikomas  kameroje,  pageidaudamas  skambinti  ir  naudotis
interneto telefonija, turi pateikti įstaigos administracijai pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo
vardą, pavardę, pageidaujamą vaizdo pokalbio laiką ir pokalbio dalyvių vardus, pavardes bei el.
pašto adresus.

15. Pageidaujantys skambinti ir kalbėti telefonu ar naudotis interneto telefonija suimtieji ir
nuteistieji prašymus skambinti ir kalbėti telefonu ar naudotis interneto telefonija įstaigoje nustatyta
tvarka meta į gyvenamųjų korpusų koridoriuose esančias dėžutes, skirtas raštiškiems prašymams,
arba įteikia administracijos atstovams.

16. Esant raštiškiems prašymams bei įsitikinus dėl asmens tapatybės iš kamerų skambinti ir
kalbėti  telefonu  ar  naudotis  interneto  telefonija  išvedami  suimtieji,  kuriems  nėra  rašytinio
ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla,
nurodymo  neleisti  skambinti  telefonu  ar  naudotis  interneto  telefonija,  bei  nuteistieji,  kuriems
priklauso teisė skambinti ir kalbėti telefonu ar naudotis interneto telefonija. Drausmės izoliatoriuje
laikomi suimtieji iš drausmės izoliatoriaus, o nuteistieji, atliekantys LR BVK 142 straipsnio 1 dalies
4 punkte nurodytą  nuobaudą,  iš  kameros  tipo  patalpų  skambinti  ir  kalbėti  telefonu ar  naudotis
interneto telefonija nevedami.

17.  Raštiškus  prašymus  registruojantis  darbuotojas  patikrina  ir  nustato  šiuos  prašymą
skambinti ir kalbėti telefonu ar naudotis interneto telefonija pateikusio asmens duomenis:

17.1. teisinę padėtį (suimtasis, nuteistasis ar nuteistasis, kuriam paskirtas areštas);
17.2. ar yra gautas rašytinis ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro

arba teismo, kurio žinioje yra byla,  nurodymas neleisti  asmeniui skambinti  telefonu ar naudotis
interneto telefonija;

https://shop.csc.lt/
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17.3. nuteistojo priskyrimą grupei (paprastoji, lengvoji, drausmės);
17.4. kamerą, kurioje yra laikomas asmuo;
17.5. suimtųjų arba nuteistųjų, kuriems taikomi atskiro laikymo reikalavimai, sąrašo numerį

ar kitą svarbią informaciją, susijusią su atskiru laikymu (izoliacija);
17.6. informaciją apie atliekamas nuobaudas (laikymas drausmės izoliatoriuje arba kamerų

tipo patalpose);
17.7. suderina tikslų vaizdo pokalbio laiką.
18.  Raštiškus  prašymus  registruojantis  darbuotojas,  patikrinęs  suimtojo  ar  nuteistojo

duomenis, nurodytus Tvarkos aprašo 17 punkte, bei įrašęs Tvarkos aprašo 17.1., 17.4. 17.5. ir 17.7.
papunkčiuose nurodytus suimtojo ar nuteistojo duomenis į raštišką prašymą, nustato, ar asmeniui
teisė skambinti  ir  kalbėti  telefonu ar naudotis  interneto telefonija  priklauso bei  apie tai  pažymi
prašyme, pastarajame pasirašydamas ir nurodydamas savo pareigas, vardą ir pavardę.

19. Patikrinę ir užregistravę visus gautus suimtųjų ir nuteistųjų raštiškus prašymus, atsakingi
darbuotojai  juos  perduoda  įstaigos  direktoriui  arba  jį  pavaduojančiam  pareigūnui,  o  poilsio
dienomis  budinčiosios  pamainos  vyriausiajam  specialistui,  o  jam  nesant,  jį  pavaduojančiam
pareigūnui, rezoliucijai įrašyti.

20. Vaizdo pokalbio suteikimo procedūros:
20.1.  Atsakingas  darbuotojas,  gavęs  suimtojo  (nuteistojo)  raštišką  prašymą  naudotis

interneto  telefonija  su  įstaigos  vadovo  ar  jį  pavaduojančio  pareigūno,  o  poilsio  dienomis
budinčiosios  pamainos vyriausiojo specialisto  ar jį  pavaduojančio pareigūno viza leisti  naudotis
interneto telefonija, per vieną darbo dieną užregistruoja prašymą TKVS WEB portale, nurodydamas
asmens,  pageidaujančio  naudotis  interneto  telefonija  vardą,  pavardę,  vaizdo  pokalbio  laiką,
pokalbio dalyvių kontaktus ir pokalbių vietos numerį.

20.2. TKVS sistema sukuria naują vaizdo konferenciją ir išsiunčia pakvietimus dalyvių el.
pašto adresais.

20.3. Nurodytu laiku TKVS aktyvuoja konferenciją.
20.4. Suimtasis (nuteistasis), atvykęs į naudojimosi interneto telefonija vietą, autorizuojasi

suvesdamas telefono kortelės PIN kodą (tai leidžia identifikuoti vartotoją ir nurašyti lėšas iš kortelės
sąskaitos).

20.5. TKVS sistema aktyvuoja pokalbio vietos interneto telefonijos įrangą ir automatiškai
prijungia ją prie numatytos konferencijos.

20.6.  Vaizdo  pokalbis  gali  baigtis  atsijungus  dalyviams,  pasibaigus  numatytam
maksimaliam pokalbio laikui arba pokalbį  gali  nutraukti  TKVS administratorius ar pati  sistema
automatiškai.

21. Esant galimybei raštiškame prašyme nurodytą dieną suimtieji (nuteistieji) skambinti ir
kalbėti  telefonu  išvedami  eilės  tvarka.  Atsižvelgiant  į  susidariusias  sąlygas  skambinti  telefonu,
skambinančiųjų skaičių, APS pareigūnų vykdomas funkcijas, suimtųjų ir nuteistųjų skambinimas ir
kalbėjimas telefonu gali būti organizuotas ne vėliau kaip per dvi dienas nuo raštiškame prašyme
nurodytos  dienos,  kurią suimtasis  (nuteistasis)  pageidauja skambinti.  Prašymai,  pagal kuriuos tą
dieną nebuvo organizuotas suimtųjų ir nuteistųjų išvedimas iš kamerų skambinti ir kalbėti telefonu,
vykdomi iš ryto kitą dieną pirmumo tvarka. Neorganizavus suimtajam ar nuteistajam skambinimo ir
kalbėjimo telefonu tą pačią dieną apie tai surašomas tarnybinis pranešimas.

22. Suimtieji (nuteistieji) naudotis interneto telefonija privalomai išvedami ir pristatomi į
pokalbių vietą prieš 5 minutes iki vaizdo pokalbio pradžios. Išskyrus tuos atvejus, kuomet patys
suimtieji (nuteistieji) atsisako naudotis interneto telefonija.

23.  Įvykusį  skambinimo  ar  kalbėjimo  faktą  savo  parašu  rašytiniame  prašyme  dėl
skambinimo  ir  kalbėjimo  telefonu  ar  naudojimosi  interneto  telefonija,  arba  kitame  dokumente,
patvirtina skambinti ir kalbėti telefonu ar naudotis interneto telefonija išvestas iš kameros suimtasis
ar nuteistasis. 

24. Neprisiskambinusio  telefonu suimtojo  ar  nuteistojo raštiško prašymo vykdymas,  jam
pageidaujant, perkeliamas į skambinančiųjų tą pačią dieną eilės pabaigą. Žodinį neprisiskambinusio
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suimtojo ar nuteistojo prašymą pakartotinai jį išvesti iš kameros skambinti  ir kalbėti  telefonu tą
pačią dieną Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnas fiksuoja suimtojo ar nuteistojo prašyme.
Toks pakartotinis suimtųjų ir nuteistųjų išvedimas skambinti ir kalbėti telefonu organizuojamas tik
esant  galimybei  ir  atsižvelgiant  į  sudarytas  sąlygas  skambinti  telefonu,  skambinančiųjų  skaičių,
Apsaugos ir  priežiūros  skyriaus  pareigūnų vykdomas  funkcijas.  Pakartotinai  išvesto suimtojo ar
nuteistojo  skambinimo  ir  kalbėjimo  telefonu  rezultatai  („skambino  ir  kalbėjo“,  „tik  skambino
(pokalbis  neįvyko)“,  „atsisakė“  ar  kt.)  įrašomi  į  tą  patį  prašymą,  kuriame  užfiksuotas  pirmas
suimtojo ar nuteistojo skambinimas telefonu („pakartotinis“). 

25. Neįvykus vaizdo pokalbiui, šis faktas fiksuojamas rašytiniame prašyme dėl naudojimosi
interneto telefonija. Kitas vaizdo pokalbis organizuojamas bendrąja tvarka pateikiant naują rašytinį
prašymą.

26.  Suimtųjų  ir  nuteistųjų  rašytinių  prašymų  skambinti  ir  kalbėti  telefonu  ar  naudotis
interneto telefonija apskaitą vykdo už suimtųjų ir nuteistųjų skambinimo ir kalbėjimo telefonu ar
naudojimosi  interneto  telefonija  organizavimą  atsakingi  Apsaugos  ir  priežiūros  skyriaus
budinčiosios pamainos pareigūnai. Pareigūnai, organizuojantys suimtųjų ir nuteistųjų skambinimą ir
kalbėjimą  telefonu  ar  naudojimąsi  interneto  telefonija,  pasibaigus  tos  dienos  skambučių
organizavimo  laikui,  raštiškus  prašymus  skambinti  ir  kalbėti  telefonu  bei  raštiškus  prašymus
naudotis interneto telefonija sega į atskiras bylas ar perduoda Įskaitos skyriaus darbuotojams segti į
pasinaudojusiųjų interneto telefonija suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas.

27. Įstaigos administracija TIVTT nustatyta tvarka paleidžiamam suimtajam, jei jis prašo,
leidžia pranešti telefonu apie paleidimą jo nurodytam asmeniui.

IV. SUIMTŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ SKAMBINIMO IR KALBĖJIMO TELEFONU AR
NAUDOJIMOSI INTERNETO TELEFONIJA GALIMYBIŲ SUTEIKIMO BEI

ORGANIZAVIMO TVARKA EATAISOS NAMUOSE

28. Nuteistiesiems skambinimas ir kalbėjimas telefonu ar naudojimasis interneto telefonija
organizuojamas pagal įstaigoje patvirtintą  tvarką ir  atsižvelgiant  į  kitas dienotvarkėje numatytas
priemones.

29.  Nuteistasis,  pageidaujantis  naudotis  interneto  telefonija,  turi  pateikti  įstaigos
administracijai  pasirašytą  prašymą,  kuriame  nurodo  savo  vardą,  pavardę,  pageidaujamą  vaizdo
pokalbio laiką ir pokalbio dalyvių vardus, pavardes ir el. pašto adresus.

30.  Raštiškus  prašymus  registruojantis  darbuotojas  patikrina  ir  nustato,  ar  asmeniui
priklauso  teisė  naudotis  interneto  telefonija,  bei  suderina  tikslų  vaizdo  pokalbio  laiką,  apie  tai
pažymi prašyme, pastarajame pasirašydamas ir nurodydamas savo pareigas, vardą ir pavardę.

31. Patikrinę ir užregistravę visus gautus suimtųjų ir nuteistųjų raštiškus prašymus, atsakingi
darbuotojai  juos  perduoda  įstaigos  direktoriui  arba  jį  pavaduojančiam  pareigūnui,  o  poilsio
dienomis  budinčiosios  pamainos  vyriausiajam  specialistui,  jam  nesant,  jį  pavaduojančiam
pareigūnui, rezoliucijai įrašyti.

32. Vaizdo pokalbio suteikimo procedūros:
32.1.  Atsakingas  darbuotojas,  gavęs  suimtojo  (nuteistojo)  raštišką  prašymą  naudotis

interneto  telefonija  su  įstaigos  vadovo  ar  jį  pavaduojančio  pareigūno,  o  poilsio  dienomis
budinčiosios  pamainos vyriausiojo specialisto  ar jį  pavaduojančio pareigūno viza leisti  naudotis
interneto telefonija, per vieną darbo dieną užregistruoja prašymą TKVS WEB portale, nurodydamas
asmens,  pageidaujančio  naudotis  interneto  telefonija,  vardą,  pavardę,  vaizdo  pokalbio  laiką,
pokalbio dalyvių kontaktus ir pokalbių vietos numerį.

32.2.  TKVS  sistema  sukuria  naują  vaizdo  konferenciją  ir  išsiunčia  pakvietimus  jos
dalyviams el. pašto adresais.

32.3. Nurodytu laiku TKVS aktyvuoja konferenciją.
32.4. Suimtasis (nuteistasis),  atvykęs į pokalbių vietą,  autorizuojasi,  suvesdamas telefono

kortelės PIN kodą (tai leidžia identifikuoti vartotoją ir nurašyti lėšas nuo kortelės sąskaitos).
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32.5. TKVS sistema aktyvuoja vaizdo pokalbio vietos įrangą ir automatiškai prijungia ją
prie numatytos konferencijos.

32.6.  Vaizdo  pokalbis  gali  baigtis  atsijungus  dalyviams,  pasibaigus  numatytam
maksimaliam pokalbio laikui arba pokalbį  gali  nutraukti  TKVS administratorius ar pati  sistema
automatiškai.

33.  Nuteistieji,  pageidaujantys  naudotis  interneto  telefonija,  į  pokalbių  vietą  atvyksta
savarankiškai, prieš 5 minutes iki vaizdo pokalbiui pradžios. 

34.  Įvykusį  naudojimosi  interneto  telefonija  faktą  nuteistasis  patvirtina  parašu  savo
rašytiniame prašyme ar kitame dokumente. 

35. Neįvykus vaizdo pokalbiui, šis faktas fiksuojamas rašytiniame prašyme dėl naudojimosi
interneto telefonija ar kitame dokumente.  Kitas vaizdo pokalbis organizuojamas bendrąja tvarka
pateikiant naują rašytinį prašymą.

36. Nuteistųjų raštiškų prašymų naudotis interneto telefonija apskaitą vykdo už suimtųjų ir
nuteistųjų naudojimosi interneto telefonija organizavimą atsakingi Apsaugos ir priežiūros skyriaus
budinčiosios pamainos pareigūnai. Pareigūnai, organizuojantys suimtųjų ir nuteistųjų naudojimąsi
interneto  telefonija,  pasibaigus  tos  dienos  skambučių  organizavimo  laikui,  raštiškus  prašymus
naudotis  interneto  telefonija  sega  į  bylas  ar  perduoda  Įskaitos  skyriaus  darbuotojams  segti  į
pasinaudojusių interneto telefonija suimtųjų (nuteistųjų) asmens bylas. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Darbuotojas, organizuojantis suimtųjų ir nuteistųjų skambinimą ir kalbėjimą telefonu ar
naudojimąsi interneto telefonija, suimtajam (nuteistajam) skambinti ir kalbėti telefonu ar naudotis
interneto  telefonija  leidžia  tik  įsitikinęs  skambinančiojo  tapatybės  atitikimu  su  duomenimis,
esančiais  Elektroninėje  apskaitos  sistemoje  (ypatingą  dėmesį  skiriant  fotonuotraukai),  taip  pat
įsitikinęs,  kad suimtasis  ar nuteistasis telefono aparatu surinko tą abonento numerį,  kurį nurodė
raštiškame prašyme. 

38. Darbuotojas, organizuojantis suimtųjų ir nuteistųjų skambinimą ir kalbėjimą telefonu,
turi teisę pats surinkti abonento numerį, kuriam pageidauja skambinti suimtasis (nuteistasis). 

39. Pažeidus skambinimo ir kalbėjimo telefonu ar naudojimosi interneto telefonija suteikimo
ir  organizavimo tvarką,  Apsaugos ir  priežiūros  skyriaus  pareigūnas,  organizuojantis  suimtųjų  ir
nuteistųjų skambinimą ir kalbėjimą telefonu ar naudojimąsi interneto telefonija, turi teisę suimtojo
ar nuteistojo skambinimą ir kalbėjimą telefonu ar naudojimąsi interneto telefonija nutraukti arba
neleisti  jam  įvykti.  Nutrauktas  suimtojo  ar  nuteistojo  skambinimas  ir  kalbėjimas  telefonu  ar
naudojimasis interneto telefonija traukiamas į apskaitą kaip įvykęs. Pareigūnas, nutraukęs suimtojo
ar nuteistojo skambinimą ir kalbėjimą telefonu ar naudojimąsi interneto telefonija, nurodydamas šio
nutraukimo priežastis, surašo motyvuotą tarnybinį pranešimą įstaigos direktoriui ir apie tai pažymi
raštiškame prašyme.

40.  Suimtiesiems  ir  nuteistiesiems  skambinti  ir  kalbėti  telefonu  bei  naudotis  interneto
telefonija galima ne ilgiau kaip 15 minučių.

41.  Į  laisvę  paleisti  suimtieji  (nuteistieji)  telefono  kortelėmis  gali  naudotis  ir  už  laisvės
atėmimo vietų įstaigų teritorijų ribų, skambindami iš bet kokio telefono nemokamu numeriu 800
00203  ir  vykdydami  tolimesnius  operatorės  nurodymus.  Nuo  suimtojo  (nuteistojo)  paleidimo
momento telefoninės kortelės papildymas negalimas.   

_________________________
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