Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus 2008 m. gegužės 20 d. įsakymu
Nr. V-127/BV-21

________________________________________________________________________________
(pataisos inspekcijos pavadinimas)
________________________________________________________________________________________________
(įstaigos duomenys)

Kalėjimų departamento
Pataisos inspekcijų ir probacijos skyriui
PREVENCINĖS PRIEMONĖS
„NEPILNAMETIS 2008“ VYKDYMO
ATASKAITA
200 __ - ___ - ___ Nr. _______

Nuteistųjų skaičius
Eil.
Nr.
1
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3

4

4.1
4.2
4.3
4.4

Duomenų pavadinimas

2
Aplankyta asmenų gyvenamosiose
vietose:
kartu su savivaldybių vaiko teisių
apsaugos tarnybos darbuotojais
Prevencinės priemonės metu
gyvenamosiose vietose susitikta:
su nepilnamečiais
su nepilnamečių tėvais ar kitais
atstovais pagal įstatymą
su asmenimis, kuriems taikytas BVK
157 str. 3 d. 1 p.
Prevencinės priemonės metu švietimo
įstaigose susitikta su nepilnamečiais ar
švietimo įstaigos administracijos
atstovais
Prevencinės priemonės metu nustatyta
nepilnamečiams teismo skirtų
įpareigojimų vykdymo ir draudimų
laikymosi pažeidimų, iš jų:
nebuvo namuose teismo nustatytu laiku
nesimokė, netęsė mokslo
nedirbo
lankėsi vietose, kuriose daroma
neigiama įtaka nepilnamečių elgesiui

iš viso
4

nepilnamečių

asmenų,
kuriems
taikytas BVK
157 str. 3 d. 1p.
5

2
4.5

bendravo su žmonėmis, darančiais
nepilnamečiams neigiamą įtaką
4.6 kita
5
Prevencinės priemonės metu nustatyta
atvejų, kad pažeidžiamos nepilnamečių
teisės, naudojamas smurtas prieš juos *
6
Prevencinės priemonės metu nustatyta
atvejų, kad asmenys, kuriems taikytas
BVK 157 str. 3 d. 1 p., netinkamai
atlieka pareigas savo nepilnamečiams
vaikams ir piktnaudžiauja tėvų valdžia*
7
Prevencinės priemonės metu pataisos
inspekcijų įskaitoje buvo nepilnamečių,
iš jų:
7.1 mokėsi
7.2 dirbo
7.3 nesimokė
7.4 nedirbo
8
Prevencinės priemonės metu pataisos
inspekcijų įskaitoje buvo asmenų,
kuriems taikytas BVK 157 str. 3 d. 1 p.
Pastaba. * – nustatyti atvejai ataskaitos 5 ir 6 punktuose konkretizuojami dalyje „Pastabos“.

Siūlymai dėl bendradarbiavimo tarp pataisos inspekcijų ir savivaldybių vaiko teisių
apsaugos tarnybų gerinimo: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Prevencinės priemonės metu iškilusios problemos (tarp jų ir dėl teisės aktų praktinio
įgyvendinimo):___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Pastabos: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

____________________
(pareigų pavadinimas)

_________________
(parašas)

________________
(vardas ir pavardė)

__________________________________________, tel._________________, faks. _______________, el. p. __________________
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir pavardė)

