
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR

SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

2020 m.                 d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  visuomenės  informavimo įstatymo 6  straipsniu,
Lietuvos  Respublikos  teisės  gauti  informaciją  iš  valstybės  ir  savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų
įstatymo 5 straipsniu,  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, X skyriaus nuostatomis  bei
siekdamas užtikrinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų sklandų informacijos teikimą viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams:

1. T v i r t  i  n u Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams
tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  direktoriaus  2014  m.  vasario  10  d.  įsakymą  Nr. V-65  „Dėl  Veiklos,
susijusios su informacijos teikimu viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

3. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Veiklos organizavimo skyriui:

3.1.  šį  įsakymą paskelbti  Kalėjimų departamento  prie Lietuvos Respublikos  teisingumo
ministerijos interneto svetainėje;

3.2.  supažindinti  su  šiuo  įsakymu  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus. 

Direktorius                                                                                                     Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2020 m.                         d.
įsakymu Nr. 

INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR
SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas
(toliau – Tvarkos aprašas) nustato viešosios informacijos apie Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos  teisingumo ministerijos  (toliau  – Kalėjimų departamentas)  ir  jam pavaldžių  įstaigų
veiklą  pateikimo  viešosios  informacijos  rengėjams  ir  skleidėjams  tvarką,  būdus,  teikiamos
informacijos formą ir turinį bei informaciją teikiančių pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teises ir pareigas.

2. Šio Tvarkos aprašo tikslas yra užtikrinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
veiklos  viešumą,  skaidrumą ir  atvirumą  visuomenei,  skatinti  visuomenės  pasitikėjimą  Kalėjimų
departamentu  ir  jam  pavaldžiomis  įstaigomis  bei  sudaryti  viešosios  informacijos  rengėjams  ir
skleidėjams sąlygas laiku gauti objektyvią informaciją apie šių įstaigų veiklą.

3.  Viešosios  informacijos  rengėjams  ir  skleidėjams  informacija  apie  Kalėjimų
departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  veiklą  teikiama  vadovaujantis Lietuvos  Respublikos
Konstitucija,  Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo kodeksu,  Lietuvos Respublikos vidaus  tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos pataisos
pareigūnų  veiklos  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  visuomenės  informavimo  įstatymu,  Lietuvos
Respublikos  teisės  gauti  informaciją  iš  valstybės  ir  savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų  įstatymu,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Ikiteisminio tyrimo duomenų
skelbimo rekomendacijomis,  patvirtintomis  Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m.
rugpjūčio  17 d.  įsakymu Nr.  I-278  „Dėl  Ikiteisminio  tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijų
patvirtinimo“  (toliau  –  Ikiteisminio  tyrimo  duomenų  skelbimo  rekomendacijos),   šiuo  Tvarkos
aprašu ir kitais teisės aktais. 

4. Teikiant informaciją, vadovaujamasi šiais principais:
4.1.  informacijos  išsamumo,  reiškiančio,  kad  viešosios  informacijos  rengėjams  ir

skleidėjams turi  būti  pateikta  visa  pagal  teisės  aktus  teiktina  jų  prašymo  turinį  atitinkanti
informacija;

4.2. tikslumo, reiškiančio,  kad viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams teikiama
informacija turi atitikti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų disponuojamą informaciją;

4.3. teisėtumo, reiškiančio, kad Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiksmai
teikiant informaciją grindžiami įstatymais, kitais teisės aktais ir  šiuo Tvarkos aprašu;

4.4.  objektyvumo,  reiškiančio,  kad  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų
darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs;

4.5. etiškumo, reiškiančio, kad informacija viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams
teikiama  vengiant  neatsakingų  pareiškimų  ar  palyginimų,  nenaudojant  jokios  konfidencialios
informacijos, gautos vykdant profesinę veiklą asmeninei ar kitų asmenų naudai;

4.6.  asmens  nekaltumo  prezumpcijos,  reiškiančio,  kad  asmuo  laikomas  nekaltu,  kol  jo
kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.

5. Apraše vartojamos sąvokos: 
5.1.  Viešoji  informacija −  informacija  apie  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių

įstaigų  veiklą,  funkcijas,  struktūrą,  teikiamas  viešąsias  ir  administracines  paslaugas,  parengtus



norminių teisės aktų projektus, priimtus sprendimus, planuojamus renginius, kita su įstaigų veikla
susijusi informacija,  išskyrus informaciją,  kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti
viešai skleidžiama.

5.2.  Informacijos teikimo subjektai −  Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojai, įpareigoti teikti viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams viešą informaciją apie
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą.

5.3.  Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka  galiojančiuose  teisės  aktuose vartojamas
sąvokas.

6.  Informacijos  teikimo  būdai  turi  atitikti  galiojančių  teisės  aktų  reikalavimus,
nediskriminuoti  atskirų  visuomenės  informavimo  priemonių,  viešosios  informacijos  rengėjų  ir
skleidėjų ir būti priimtini tiek Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, tiek viešosios
informacijos rengėjui. 

7. Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams teikiama:
7.1.  informacija  apie  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų,  veiklą,  t.  y.

informacinio arba šviečiamojo pobūdžio žinios apie renginius, įvykius,  Kalėjimų departamento ir
jam pavaldžių  įstaigų darbuotojų  darbo  vizitus,  susitikimus,  kvalifikacijos  kėlimą  ir  mokymus,
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų žmogiškųjų išteklių ir finansų politiką, struktūrinius
pokyčius, krizinių situacijų valdymą ar kitą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą;

7.2. informacija, teikiama Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijų nustatyta
tvarka; 

7.3. informacija apie arešto ir laisvės atėmimo bausmių, bausmių, nesusijusių su laisvės
atėmimu, probacijos vykdymo teisinius pagrindus ir sąlygas;

7.4.  informacija  apie  Kalėjimų  departamente  ir  jam  pavaldžiose  įstaigose  vykdomas
socialinės reabilitacijos,  užimtumo,  narkomanijos  prevencijos  ir  kitas vykdomas priemones ir  jų
įgyvendinimo rezultatus;

7.5 kita oficiali informacija, kurią teikti leidžia Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės
aktai.

II. INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR
SKLEIDĖJAMS SUBJEKTAI

8.  Kalėjimų  departamente  viešosios  informacijos  rengėjams  ir  skleidėjams  informaciją
pagal kompetenciją teikia: 

8.1. Kalėjimų departamento direktorius; 
8.2. Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojai;
8.3. Kalėjimų departamento patarėjai;
8.4. Kalėjimų departamento administracijos padalinių vadovai;
8.5. Kalėjimų departamento Komunikacijos skyrius.
9.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžiose  įstaigose  viešosios  informacijos  rengėjams  ir

skleidėjams informaciją pagal kompetenciją teikia:
9.1. įstaigos direktorius; 
9.2. įstaigos direktoriaus pavaduotojai; 
9.3.  įstaigos  direktoriaus  įsakymu  įpareigoti  teikti  informaciją  viešosios  informacijos

rengėjams ir skleidėjams darbuotojai. 
10. Kiti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai informaciją viešosios

informacijos rengėjams ir skleidėjams teikia tik pavedus įstaigos vadovybei arba administracijos
padalinio vadovui.

11.  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  darbuotojų  pateikta  informacija
nesilaikant šio Tvarkos aprašo nustatytos tvarkos yra asmeninė nuomonė ir Kalėjimų departamentas
už ją neatsako.

12.  Informacijos  teikimo  subjektai informaciją  viešosios  informacijos  rengėjams  ir
skleidėjams  teikia  tik  suderinę  ją  su  Kalėjimų  departamento  Komunikacijos  skyriumi.  Jei



informacija  buvo  suteikta  prieš  tai  neinformavus,  informacij  suteik s  asmuo  apie  taią ę
nedelsdamas informuoja Kalėjimų departamento Komunikacijos skyrių.

13.  Apie  atliekamą  tarnybinį  tyrimą  arba  vykstantį  ikiteisminį  tyrimą  viešosios
informacijos rengėjams ir skleidėjams teikiama tik tiek informacijos, kiek leidžiama pagal teisės
aktų nuostatas.

14.  Kalėjimų  departamente  ar  jam  pavaldžiose  įstaigose  susidariusių  ypatingų  ar
ekstremalių  situacijų  metu, informaciją  viešosios  informacijos  rengėjams  ir  skleidėjams  teikia
Kalėjimų departamento direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas. Viešosios informacijos rengėjams
ir skleidėjams teikiama informacija turi nekenkti sėkmingai likviduoti šią ypatingą ar ekstremalią
situaciją. 

15.  Informacijos  teikimo  subjektai privalo  informuoti  Kalėjimų  departamento
Komunikacijos skyrių apie visuomenės susidomėjimą keliančius klausimus, atitinkančius bent vieną
iš šių požymių:

15.1. klausimu ir jo sprendimo eiga domisi viešosios informacijos rengėjai;
15.2.  su  klausimu  susijęs  viešasis  asmuo  ir  yra  visuomenės  viešasis  interesas  būti

informuotai apie tokį klausimą;
15.3. nagrinėjami visuomenei ar didelei jos daliai reikšmingi klausimai. 

III. INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA IR TURINYS 

16. Informacija viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams teikiama šiais būdais: 
16.1. pranešimais spaudai; 
16.2. trumpais komentarais ar interviu;
16.3.  atsakymais į viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų paklausimus žodžiu, raštu,

taip pat elektroniniu paštu;
16.4. organizuojant spaudos konferencijas, renginius;
16.5. dalyvaujant televizijos ir radijo laidose;
16.6. užsiimant leidyba, teisiniu švietimu ir kita veikla;
16.7. skelbiant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto svetainėse;
16.8. kitais būdais.
17. Teikiant informaciją spaudos konferencijos ar interviu metu Kalėjimų departamento

Komunikacijos skyriaus ar Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos įpareigotas darbuotojas gali
daryti teikiamos informacijos įrašą arba vykdyti tiesioginę transliaciją.

18. Raštu   arba  elektroninio  ryšio  priemonėmis  pateikta  informacija  bei  viešosios
informacijos  rengėjams  ar  skleidėjams  pateikiami  vaizdo  įrašai  kaupiami  ir  saugomi  Kalėjimų
departamento Komunikacijos skyriuje ne mažiau kaip metus. 

19. Kalėjimų departamento Komunikacijos skyriaus pranešimai,  Kalėjimų departamento
veiklos  ataskaitos,  statistiniai  duomenys  ir  kita  informacija,  privaloma  skelbti  pagal  Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, skelbiami Kalėjimų
departamento interneto svetainėje, adresu www.kaldep.lt.

20. Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios  įstaigos savo parengtą informaciją viešosios
informacijos  rengėjams  ir  skleidėjams  teikia  su  žyma,  kad  ją  skelbiant  privaloma  nurodyti
informacijos šaltinį.

21.  Viešosios  informacijos  rengėjų  ar  skleidėjų  atvykimas  į  Kalėjimų  departamentui
pavaldžias  įstaigas  rengti  reportažų,  filmuoti  arba  fotografuoti  turi  būti  iš  anksto  suderintas  su
atitinkamos  įstaigos  direktoriumi  ir  gautas  jo  leidimas,  taip  pat  apie  tai  turi  būti  informuotas
Kalėjimų  departamento  Komunikacijos  skyrius.  Viešosios  informacijos  rengėjų  ar  skleidėjų
lankymasis  laisvės  atėmimo  vietose   organizuojamas  ir  vykdomas  vadovaujantis  teisės  aktais.
Užsienio šalių žurnalistai, akredituoti Užsienio reikalų ministerijoje, turi tokias pačias teises gauti
informaciją.

22. Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams neteikiama ši informacija: 



22.1.  suimtųjų  ir  nuteistųjų  asmens  duomenys,  kiek  tai  nesusiję  su  padarytomis
nusikalstamomis  veikomis,  nusikaltimų ir  kitų  teisės pažeidimų užkardymu,  viešuoju interesu ir
visuomenės saugumu;

22.2. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų tarnybinės veiklos metu
gauta informacija, kuri pakenktų žmogaus garbei, orumui ar saugumui, fizinių ir juridinių asmenų
teisėtiems  interesams,  sutrukdytų  nusikalstamų  veikų  prevenciją,  išaiškinimą  arba  lemtų  jų
padarymą; 

22.3.  kuri  pagal  Lietuvos  Respublikos  įstatymus  sudaro  valstybės,  tarnybos,  profesinę,
komercinę arba banko paslaptį;

22.4.  kuria  atskleidžiami  ikiteisminio  tyrimo  duomenys,  išskyrus  duomenis,  kuriuos
leidžiama teikti vadovaujantis Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijomis;

22.5. kita informacija, kurią teikti draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.
23. Informacija, kurią  informacijos teikimo subjektai viešosios informacijos rengėjams ir

skleidėjams teikia pagal šio Tvarkos aprašo nuostatas, yra oficiali  ir negali prieštarauti  oficialiai
Kalėjimų departamento pozicijai. 

24. Informacija, išskyrus darbuotojų interviu ir atsakymus į viešosios informacijos rengėjų
ir skleidėjų paklausimus, turi būti teikiama visiems viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams
vienoda tvarka. 

25.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  darbuotojų  parengti  pranešimai  ir  kita
viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams pateikta informacija nedelsiant, bet ne vėliau kaip
per vieną darbo dieną turi būti perduota Kalėjimų departamento Komunikacijos skyriui.

26. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų darbuotojai  nedelsdami pateikia  Kalėjimų
departamento  Komunikacijos  skyriui  informaciją  apie  vietinėje  žiniasklaidoje  (spaudoje,
televizijoje,  radijuje,  elektroninėse  informavimo  priemonėse)  publikuotus  straipsnius,  skelbtus
pranešimus,  neatitinkančius tikrovės,  žeminančius Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
ar atskirų darbuotojų reputaciją ar analizuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą.  

27.  Kalėjimų  departamentui  pavaldžios  įstaigos,  organizuojančios  renginius,  į  kuriuos
planuoja kviesti valstybės valdžios institucijų pareigūnus, užsienio valstybių atstovus, iš anksto apie
tai informuoja Kalėjimų departamento Komunikacijos skyrių. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  darbuotojai,  pateikę  viešosios
informacijos rengėjams ar skleidėjams neatitinkančią tikrovės informaciją ar kitaip pažeidę teisės
aktų bei šio Tvarkos aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

29.  Viešosios informacijos  rengėjų ar skleidėjų  prašymu suteiktą  informaciją  paskelbus
viešai, Kalėjimų departamento Komunikacijos skyrius peržiūri, ar ji teisinga, objektyvi ir neklaidina
visuomenės.

30. Viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui iškraipius Kalėjimų departamento ar jam
pavaldžių  įstaigų  perduotos  informacijos  turinį,  Kalėjimų  departamento  Komunikacijos  skyrius
pagal  poreikį  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  turi  patikslinti  arba  paneigti  tokią  informaciją
kreipdamasis  į  viešosios  informacijos  rengėją  ar  skleidėją,  kuris  paskelbė  informaciją,  ir  (ar)
parengti bei išplatinti pranešimą spaudai.

_____________________
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3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-27 17:36:44–2025-01-25 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2020-
12-10 08:06:11)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2020-12-10 08:06:11 atspausdino Miroslavas Sinkevič

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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