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Aprašymo turinys
Asmenų kreipimųsi nagrinėjimas.
Nagrinėjamas skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau - Kalėjimų
departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų veiksmų, neveikimo ar
administracinių sprendimų, kuriais asmeniui galimai padaryta
žala, pažeistos jo teisės ir teisėti interesai.
Skundas gali būti pateikiamas atvykus į Kalėjimų departamentą,
siunčiamas paštu, elektroniniu paštu ar per pasiuntinį.
Sprendimas gali būti asmeniui įteikiamas atvykus į Kalėjimų
departamentą, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d.
nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir
asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose
taisyklių patvirtinimo“;
3. Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. spalio 22 d.
įsakymas Nr. V-393 ,,Dėl asmenų prašymų, skundų ir kitų
kreipimųsi, parašytų ne valstybine kalba, priėmimo“.
Skundas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti Kalėjimų
departamentas, priklauso nuo asmens pateikto skundo turinio.

Visi Kalėjimų departamento administracijos padaliniai
atsižvelgiant į skundo turinį.
Informacija, kuris administracijos padalinys ar darbuotojas
nagrinėja suimtojo, nuteistojo ar kito asmens skundą, suteikiama
tel. (8 5) 271 9003, (8 5) 271 9033
Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas, tel.
(8 5) 271 9003, el. p. virginijus.kulikauskas@kaldep.lt;
Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Vainius
Šarmavičius, tel. (8 5) 271 9020, el. p.
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vainius.sarmavicius@kaldep.lt;
Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas Gintautas
Šarauskas, tel. (8 5) 271 9040, el. p.
gintautas.sarauskas@kaldep.lt
20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo (jeigu dėl objektyvių
priežasčių per šį terminą procedūra negali būti baigta, Kalėjimų
departamentas ją gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų).
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Paslauga teikiama neatlygintinai.

Paslaugos teikimo
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Prašymas ar skundas Kalėjimų departamento direktoriaus, jo
pavaduotojo ar kito įgalioto asmens sprendimu gali būti
nenagrinėjamas:
1) nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį
identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo;
2) jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais
arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to nėra
galimybių tokio prašymo ar skundo išnagrinėti;
3) paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikęs
arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į
kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo
subjektas ir asmuo nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti
ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo
administravimo subjekto priimtą sprendimą;
4) paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti
išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar
teismas;
5) nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos
iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;
6) prašymas ar skundas viešojo administravimo subjektui
pateiktas ne pagal kompetenciją.
7) Jeigu Kalėjimų departamentas pagal kompetenciją negali
spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti
sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo
nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar
skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo
administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra
kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti
perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, ne
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Skundo forma laisva.
Skundai turi būti asmens pasirašyti (skundai, pateikti elektroniniu
paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu), nurodytas skundą
pateikiančiojo asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta arba
juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas ir duomenys
ryšiui palaikyti.
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Apskundimo tvarka

Aprašymo turinys
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo
dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar
skundo nenagrinėjimo priežastis.
Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto
priimtą sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų
komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta
tvarka.

Veiklos organizavimo skyriaus vedėja

V. Ivanovienė, tel. (8 5) 271 9001, vaida.ivanoviene@kaldep.lt

Donata Kračkienė

Asmenų, kreipimųsi nagrinėjimo paslaugos aprašymo
priedas
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Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Donata Kračkienė, Vedėja

Parašo sukūrimo data ir laikas
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Parašo formatas
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Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
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