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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų 

departamentas) 2011 metams buvo iškeltas strateginis veiklos tikslas – pasiekti, kad bausmių vykdymo sistema 

būtų taupi ir veiksminga. Siekdamas įgyvendinti keliamą strateginį tikslą, Kalėjimų departamentas nusistatė 

šiuos prioritetus: rengti teisinę bazę, sudarysiančią galimybes ateityje sumažinti laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų skaičių, efektyvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, įgyvendinti priemones, sudarysiančias 

galimybes taupiau naudoti bausmių vykdymo sistemai išlaikyti skiriamas lėšas, nebloginant suimtųjų bei 

nuteistųjų laikymo ir darbuotojų darbo sąlygų. 

Nurodytose prioritetinėse veiklos srityse pasiekta tokių rezultatų: 

Kartu su Teisingumo ministerija parengtas Probacijos įstatymo projektas ir su juo susiję kitų 

įstatymų pakeitimų projektai, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. gruodžio 22 d. priėmė. Tai naujas 

žingsnis Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje, kurio pagrindiniai laukiami rezultatai – efektyvios probacijos 

sistemos sukūrimas ir nusikaltimų recidyvo, o kartu ir laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičiaus 

mažėjimas. 

Toliau buvo plėtojamas programinio darbo su nuteistaisiais principas. Laisvės atėmimo įstaigose 

buvo vykdomos Kalėjimų departamento parengtos 3 socialinės reabilitacijos programos, į kurias įtraukiami visi 

laisvės atėmimo bausmes atliekantys asmenys: 

1) Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo 

programa (Teisinio švietimo programa);  

2) Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa (Integracijos programa); 

3) Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa (Adaptacijos programa). 

Laisvės atėmimo vietose vykdoma Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtinta 

Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programa. Programa apima visų į pataisos 

įstaigą atvykusių nuteistų ir suimtų asmenų savižudybių rizikos vertinimą, socialinės bei psichologinės paramos 

teikimą, taip pat laiką prevencijai, t. y., pareigūnų mokymui, nuteistųjų švietimui, bei laiką postvencijai. 

Taip pat vykdoma Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtinta Kriminalinės 

subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programa. Jos tikslas – daryti teigiamą poveikį 

nuteistųjų areštu, terminuotu laisvės atėmimu ir laisvės atėmimu iki gyvos galvos ir suimtųjų elgesiui ir užkirsti 

kelią galimai neformalių elgesio taisyklių sklaidai laisvės atėmimo vietose.  

2009 m. buvo parengta ir sėkmingai diegiama Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos (toliau – 

SeNAT) programa. SeNAT programos tikslas – pakartotinių seksualinių nusikaltimų prevencija ir šiuos 

nusikaltimus padariusių asmenų reintegracija į visuomenę. 

Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų terapijai vykdoma Priklausomų asmenų 

reabilitacijos grupės programa. Ši programa skirta tiek nuteistiesiems, kurie yra išreiškę norą gydytis nuo 

priklausomybės, tiek teismo įpareigotiems gydytis nuo narkomanijos ar alkoholizmo asmenims. 

Šiuo metu šalies laisvės atėmimo vietose jau taikomos 5 kartotinio nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo metodikos.  

Siekiant taupesnio lėšų naudojimo, sėkmingai užbaigtas Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, 

Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos ir Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų bei Pravieniškių 

gydymo ir pataisos namų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės sujungimas. Galutinis rezultatas – efektyvesnis 

nurodytų įstaigų valdymas su mažesnėmis išlaidomis (administracijų pareigybių skaičius sumažėjo 37 

pareigybėmis). Įpusėtas Kalėjimų departamento funkcijų vertinimas. 

Įgyvendinat Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009 – 

2017 metų plano 1 – 7 priemones, kartu su Teisingumo ministerija ir Ūkio ministerija parengta reikalinga 

dokumentacija pristatant Vyriausybėje projektą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės iškeliant kalėjimą 
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iš Vilniaus miesto centro (Lukiškių kalėjimą) į Pravieniškes. Vyriausybė 2011 m. gegužės 18 d. nutarimu Nr. 

571 ,,Dėl partnerystės projekto įgyvendinimo“ leido projektą įgyvendinti. Rengiami paslaugų teikimo standartai 

ir viešojo pirkimo dokumentų paketas. Artimiausiu metu numatoma pradėti viešųjų pirkimų procedūras 

operatoriui parinkti. 

Kartu su Teisingumo ministerija parengta paraiška ir sąlygos Laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009 – 2017 metų plano 1 – 4 priemonių (tardymo 

izoliatorių-pataisos namų statyba Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje) įgyvendinimo galimybių 

studijai parengti. Ūkio ministerijos parinkti konsultantai kartu su Kalėjimų departamento specialistais baigia 

galimybių studijos rengimą.  

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2011 metų 

strateginiame veiklos plane numatytas programas vykdė Kalėjimų departamentas, 11 laisvės atėmimo vietų, 5 

regionų pataisos inspekcijos ir Kalėjimų departamento Mokymo centras. 

2012 m. sausio 1 d. laisvės atėmimo vietų įstaigose buvo 9920 asmenų (tuo pačiu laikotarpiu 2011 

m. – 9139)( 100 000 gyventojų teko 310 įkalintų asmenų (2011 m. – 281)): 

– 1347 (2011 m. – 1196) suimtieji, laukiantys teismo sprendimo; 

– 8573 (2011 m. – 7943) nuteistieji (iš jų – 113 (2011 m. – 109) nuteistų laisvės atėmimu iki gyvos 

galvos, 160 (2011 m. – 126) nuteistų areštu); 

– 130 (2011 m. – 158) nepilnamečių; 

– 422 (2011 m – 421) moterys; 

– 128 (2011 m. – 100) užsienio piliečiai. 

Laisvės atėmimo vietose vienu metu vidutiniškai buvo laikoma 9450 asmenų.  
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2012 m. sausio 1 d. teritorinių pataisos inspekcijų įskaitoje buvo 8100 (atitinkamu laikotarpiu 2011 m. –  8293) 

nuteistųjų, iš jų 629 (atitinkamu laikotarpiu 2011 m. – 654) nepilnamečiai. 

 

 
 

 

II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Strateginis tikslas 03: Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga. 

 

Tikslo efekto kriterijai: 

E-03-01. Resocializacijos veiksmingumo didėjimas, proc. (kriterijus parodo laisvės atėmimo 

bausme nuteistų asmenų, kurie anksčiau jau buvo teisti laisvės atėmimo bausme ir kuriems išėjus į laisvę, per 

vienus metus vėl paskirta laisvės atėmimo bausmė, procentą). 

2011 metais planuota 22; įvykdyta 16,1; įvykdymo procentas – 137,5. 

2011 metais laisvės atėmimo bausme buvo nuteista 558 asmenys, kurie ne vėliau kaip prieš metus 

jau buvo teisti laisvės atėmimo bausme. 2010 metais tokių asmenų buvo 757. 
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E-03-02. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų valdymo gerėjimas, proc. (kriterijų sudaro 

du rodikliai: 1) pasipriešinimo pareigūnams atvejų mažėjimas vienam tūkstančiui įkalintų asmenų ir 2) smurto 

atvejų tarp įkalintų asmenų mažėjimas (vienam tūkstančiui įkalintų asmenų). 

Planuota, kad 2011 metais pasipriešinimo pareigūnams atvejų ir smurto tarp įkalintų asmenų 

atvejų, skaičiuojant vienam tūkstančiui įkalintų asmenų, sumažės 2,75 proc. Faktiškai pasipriešinimo 

pareigūnams atvejų sumažėjo 67,2 proc., o smurto tarp įkalintų asmenų atvejų sumažėjo 38,1 proc., arba 

atitinkamai 24 ir 14 kartų daugiau, negu planuota. 2011 metais  Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose 

buvo užregistruotos 7 nusikalstamos veikos dėl pasipriešinimo pareigūnams ir 33 nusikalstamos veikos dėl 

smurto tarp įkalintų asmenų, 2010 metais tokių veikų buvo atitinkamai 20 ir 50.  

E-03-03. Probacijos veiksmingumo didėjimas, proc. (kriterijus parodo, kiek procentų sumažėjo 

asmenų, kuriems probacijos laikotarpiu buvo naujai pradėti ikiteisminiai tyrimai). 

Planuota, kad probuojamųjų asmenų, kuriems 2011 metais bus naujai pradėti ikiteisminiai tyrimai, 

skaičius sumažės 1 procentu. Faktiškai tokių asmenų sumažėjo 16,8 procento, arba 16,8 kartų daugiau, negu 

planuota. 

 

 

E-03-04. Vieno nuteistojo išlaikymo kaštų mažėjimas, proc. (kriterijus parodo, kiek procentų 

sumažėjo laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymo kaštai). 

2011 metais planuota 2,5; įvykdyta 4,7; įvykdymo procentas – 188. 

2011 metais vidutinis nuteistų (suimtų) asmenų skaičius išaugo 6,7 proc., o laisvės atėmimo vietų 

išlaikymo išlaidos padidėjo tik 1,7 proc., todėl  vieno nuteistojo išlaikymo kaštų mažėjimas buvo 88 proc. 

didesnis, negu planuota. 

 

 
 

Strateginiam tikslui įgyvendinti Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos 2011 metais 

vykdė programą „Bausmių sistema“. 

Programos tikslas: 

 01. Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą.  
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Rezultato vertinimo kriterijai: 

R-0301-01-01. Probuojamųjų asmenų skaičiaus didėjimas, proc.  

2011 metais planuota 1; įvykdyta 0,3; įvykdymo procentas – 30. 

Planuotas probuojamųjų asmenų skaičiaus padidėjimas nebuvo pasiektas, kadangi per 2011 metus, 

teismams sugriežtinus lygtinio paleidimo taikymą, daugiau nei dešimt procentų sumažėjo lygtinai paleistų 

asmenų skaičius, palyginti su 2010 metais. 

R-0301-01-02. Modernizuotų laisvės atėmimo vietų proc. nuo visų laisvės atėmimo vietų; 

2011 metais planuota 18; įvykdyta 18; įvykdymo procentas – 100. 

R-0301-01-03. Asmenims, laikomiems įkalinimo vietose, tenkančio gyvenamojo ploto atitiktis 

minimalioms normoms, proc. 2011 metais planuota 95,1; įvykdyta 108; įvykdymo procentas – 113,6.  

Programos uždaviniai: 
01-01. Vystyti probacijos sistemą; 

01-02. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją;  

01-03. Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus. 

 Produkto vertinimo kriterijai: 

01 uždavinio: 

P-0301-01-01-01. Dirba nuteistųjų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, proc.  

2011 metais planuota 21; įvykdyta 26,5; įvykdymo procentas – 126,2. 

P-0301-01-01-02. Mokosi nuteistųjų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, proc.  

2011 metais planuota 18,7; įvykdyta 17,6; įvykdymo procentas – 94,1. 

Nors 2011 m. nebuvo pasiektas planuotas besimokančiųjų skaičius, tačiau pažymėtina, kad dirbo 

ženkliai daugiau pataisos inspekcijų įskaitoje esančių asmenų, negu buvo planuota. Tai yra itin svarbu, kadangi 

nuteistieji stengiasi gauti pajamų iš legalių pragyvenimo šaltinių. Nuo kitų metų šiuos rodiklius bus siūloma            

sujungti į vieną. 

P-0301-01-01-03. Mokosi nepilnamečių, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, proc.  

2011 metais planuota 85; įvykdyta 89,9; įvykdymo procentas – 105,8. 

P-0301-01-01-04. Asmenų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, atlyginusių nusikalstama veika 

padarytą materialinę žalą, skaičius, proc. nuo bendro tokį įpareigojimą turinčių asmenų skaičiaus  

2011 metais planuota 50; įvykdyta 60,6; įvykdymo procentas – 121,2. 

P-0301-01-01-05. Dalyvauja nuteistųjų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, vykdomose elgesio 

keitimo ar kitose programose, proc.  

2011 metais planuota 14; įvykdyta 17,5; įvykdymo procentas – 125. 

02 uždavinio: 

P-0301-01-02-01. Įdarbintų nuteistųjų proc. nuo bendro tokių asmenų skaičiaus. 

2011 metais planuota 29; įvykdyta 26,1; įvykdymo procentas – 90. 

P-0301-01-02-02. Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. 

2011 metais planuota 860; įvykdyta 1059; įvykdymo procentas – 123,1. 

P-0301-01-02-03. Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc.  

2011 metais planuota 70; įvykdyta 51,6; įvykdymo procentas – 73,7. 

Palyginti su 2010 metais, pažeidėjų, kuriems buvo skirtos drausminės nuobaudos, skaičius padidėjo 

5,9 proc. (nuo 6355 iki 6827 asmenų), o bendras skirtų nuobaudų skaičius išaugo 15,2 proc. (nuo 14709 iki 

16941). 

 P-0301-01-02-04. Nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, skaičius  

2011 metais planuota 1650; įvykdyta 1500; įvykdymo procentas – 110. 

P-0301-01-02-05. Užregistruota nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės 

atėmimo vietose, skaičius.  

2011 metais planuota 165; įvykdyta 102; įvykdymo procentas – 161,8. 

03 uždavinio: 

P-0301-01-03-01. Įkalintų asmenų, išgydytų nuo tuberkuliozės, proc.  

2011 metais planuota 60; įvykdyta 48,6; įvykdymo procentas – 81. 

Vertinant tuberkulioze sergančiųjų pasveikimo ar išgydymo procentą, atliekama kohortinė analizė 

visiems naujai praeitais metais susirgusiems tuberkulioze. Kadangi bausmės laikas ne visada sutampa su 

gydymo kurso trukme (pacientai paleidžiami į laisvę nebaigę gydymo kurso), todėl galutinis gydymo rezultatas 

aiškus tik tų pacientų, kurie gydymo kursą baigė, būdami laisvės atėmimo vietose. 

P-0301-01-03-02. Įkalintų asmenų, gydytų nuo lėtinio hepatito ir ŽIV/AIDS, skaičius, vnt.  
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2011 metais planuota 130; įvykdyta 54; įvykdymo procentas – 41,5. 

Dėl lėšų stokos sergantiems lėtiniais hepatitais gydymas nebuvo taikytas. Buvo gydyti tik ŽIV 

sergantys asmenys. 

P-0301-01-03-03. Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.  

2011 metais planuota 650; įvykdyta 779; įvykdymo procentas – 119,8. 

P-0301-01-03-04. Pabėgimų iš saugomų objektų mažėjimas, proc. (vienam tūkstančiui įkalintų 

asmenų). 

2011 metais planuota 50; įvykdyta 100; įvykdymo procentas – 200. 

P-0301-01-03-05. Darbuotojų, gilinančių žinias socialiniais klausimais, skaičius, vnt.  

2011 metais planuota 132; įvykdyta 198; įvykdymo procentas – 150. 

 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

 
1 tikslas. Kurti modernią bausmių 

vykdymo sistemą 
   

R-01-01-01-01 

Probuojamų asmenų skaičiaus didėjimas, 

proc.  

 

1 0,3 30 

R-01-01-01-02 

Modernizuotų laisvės atėmimo vietų proc. 

nuo visų laisvės atėmimo vietų  

 

18 18 100 

R-01-01-01-03 

Asmenims, laikomiems įkalinimo vietose, 

tenkančio gyvenamojo ploto atitiktis 

minimalioms normoms, proc.  

 

95,1 108 113,6 

 
1 tikslo 1 uždavinys. Vystyti probacijos 

sistemą 
   

P-01-01-01-01-01 

Dirba nuteistųjų, esančių pataisos 

inspekcijų įskaitoje, proc.  

 

21 26,5 126,2 

P-01-01-01-01-02 

Mokosi nuteistųjų, esančių pataisos 

inspekcijų įskaitoje, proc.  

 

18,7 17,6 94,1 

P-01-01-01-01-03 

Mokosi nepilnamečių, esančių pataisos 

inspekcijų įskaitoje, proc.  

 

85 89,9 105,8 

P-01-01-01-01-04 

Asmenų, esančių pataisos inspekcijų 

įskaitoje, atlyginusių nusikalstama veika 

padarytą materialinę žalą, skaičius, proc. 

nuo bendro tokį įpareigojimą turinčių 

asmenų skaičiaus  

 

50 60,6 121,2 

P-01-01-01-01-05 

Dalyvauja nuteistųjų, esančių pataisos 

inspekcijų įskaitoje, vykdomose elgesio 

keitimo ar kitose programose, proc.  

 

14 17,5 125 

 
1 tikslo 2 uždavinys. Vykdyti veiksmingą 

nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją 
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P-01-01-01-02-01 

Įdarbintų nuteistųjų dalis, proc. nuo bendro 

tokių asmenų skaičiaus  

 

29 26,1 90 

P-01-01-01-02-02 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, 

vnt.  

 

860 1059 123 

P-01-01-01-02-03 Nuteistųjų, neturinčių drausminių 

nuobaudų, dalis, proc.  

 

70 51,6 73,7 

P-01-01-01-02-04 Nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką 

veikiančių medžiagų, skaičius, vnt.  

 

1650 1500 110 

P-01-01-01-02-05 Užregistruota nusikalstamų veikų, kurias 

įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo 

vietose, skaičius, vnt.  

 

165 102 161,8 

 1 tikslo 3 uždavinys. Užtikrinti laisvės 

atėmimo vietų optimalią veiklą bei 

modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus 

   

P-01-01-01-03-01 

Įkalintų asmenų, išgydytų nuo 

tuberkuliozės, proc.  

 

60 48,6 81 

P-01-01-01-03-02 Įkalintų asmenų, gydytų nuo lėtinio 

hepatito ir ŽIV/AIDS, skaičius, vnt.  

 

130 54 41,5 

P-01-01-01-03-03 Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.  

 

650 779 119,8 

P-01-01-01-03-04 Pabėgimų iš saugomų objektų mažėjimas 

proc. (vienam tūkstančiui įkalintų asmenų)  

 

50 100 200 

P-01-01-01-03-05 Darbuotojų, gilinančių žinias socialiniais 

klausimais, skaičius, vnt.  

 

132 198 150 

  

Įgyvendinant programos „Bausmių sistema“ tikslus bei uždavinius, buvo vykdomos šios 

priemonės: 

01-01-01. Vykdyti pataisos inspekcijų (probacijos tarnybų) įskaitoje esančių asmenų priežiūrą ir 

elgesio korekcijos priemones.  

01-01-02. Vykdyti probacijos reformą.   

01-02-01.  Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą. 

01-02-02. Vykdyti narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose. 

01-02-03. Didinti nuteistųjų užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis veiklomis. 

01-03-01. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą.  

01-03-02. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 

aprūpinimą.  

01-03-03. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją. 

01-03-04. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą. 

01-03-05. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas 

Pravieniškių gyvenvietei.  



 

 

 

8 

01-03-06. Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo administracinius gebėjimus. 

01-03-07. Koordinuoti laisvės atėmimo vietų veiklą, kontroliuoti bausmių vykdymo sistemos teisinės 

bazės nuostatų įgyvendinimą. 

01-03-08. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. 

01-03-09. Apskaičiuoti ir išmokėti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 

pareigūnams, išėjusiems į pensiją, paskirtas valstybines pensijas. 

 

PRIEMONIŲ VYKDYMO APRAŠYMAS 

 

 Vykdant 01-01-01 priemonę „Vykdyti pataisos inspekcijų (probacijos tarnybų) įskaitoje 

esančių asmenų priežiūrą ir elgesio korekcijos priemones“, per 2011 m. atlikta 12 pataisos inspekcijų 

tarnybinių patikrinimų ir šioms inspekcijoms suteikta metodinė ir praktinė pagalba. Susitikta su trijų apylinkės 

teismų vadovybe (Pasvalio r., Kaišiadorių r. ir Molėtų r.). Aptarti klausimai, susiję su nuosprendžių (nutarčių) 

vykdymu. Siekdamos stiprinti visuomenės saugumą, mažinti nusikaltimų recidyvą, gerinti asmenų, lygtinai 

paleistų iš pataisos įstaigų, lygtinai atleistų nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir nuteistų laisvės 

apribojimo bausme, bei nepilnamečių, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, elgesio bei teismo jiems nustatytų 

draudimų ir paskirtų įpareigojimų vykdymo kontrolę, pataisos inspekcijos kartu su policijos įstaigomis ir 

savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybomis 2011 m. gegužės 9 – 27 d. vykdė prevencinę priemonę „Teistų 

asmenų priežiūra 2011“ (aplankyti 3539 probacijos tarnybų įskaitoje esantys asmenys, nustatyta 312 teismo 

paskirtų įpareigojimų nevykdymo (draudimų nesilaikymo) atvejų, 12 administracinės teisės pažeidimų atvejų). 

2011-06-07 ir 2011-11-30 organizuoti 4 susitikimai su pareigūnais, kuriuose buvo aptariami aktualūs elgesio 

korekcijos programų „Tik tu ir aš“ ir „Equip“ taikymo klausimai. 2011-03-29 organizuotas pataisos inspekcijų, 

savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su teistais asmenimis, atstovų pasitarimas. Organizuoti 3 

pasitarimai-konsultacijos dėl darbo su pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikomis. 

Kalėjimų departamente ir  Kalėjimų departamento Mokymo centre organizuoti 5 mokymai, kaip dirbti su 

pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo metodika ,,OASys“ (2011 m. balandžio 28 – 29 d., 2011 m. 

gegužės 5 – 6 d., 2011 m. lapkričio 16 – 17 d., 2011 m. lapkričio 23 – 24 d., 2011 m. gruodžio 1 – 2 d.). 

Išmokyti 209 darbuotojai, iš jų: 110 pataisos inspekcijų ir 99 pataisos įstaigų darbuotojai. Pravieniškių pataisos 

namuose-atvirojoje kolonijoje 2011-06-29 organizuotas susitikimas su darbuotojais, dirbančiais su pakartotinio 

nusikalstamumo rizikos vertinimo metodika „OASys“. Šios metodikos taikymas Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose reglamentuotas Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-

181. 2011 m. birželio 16 – 17 d. organizuotas pažintinis žygis nepilnamečiams, esantiems pataisos inspekcijų 

įskaitoje, po Klaipėdos regiono apylinkes (dalyvavo 25 teisti nepilnamečiai). 2011 m. lapkričio 17 – 18 d. 

organizuoti mokymai Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams, dirbantiems su kognityvine 

bihevioristine programa „EQUIP“ (skirta nepilnamečiams) ir kitiems pareigūnams, dirbantiems su teistais 

nepilnamečiais, bei Kalėjimų departamento pareigūnams, atsakingiems už darbą su nepilnamečiais „Teistų 

nepilnamečių resocializacija. Socialiai atsakingos asmenybės ugdymas“. 2011-12-15 Kalėjimų departamente 

organizuoti pažangiausių nepilnamečių, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, rinkimai. Kalėjimų departamentas 

aktyviai bendravo ir bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Po 

2011-09-27 organizuoto susitikimo, vykusio Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierės E. Žiobienės 2011-10-10 raštu Nr. 03-2-1399 

savivaldybių administracijų direktoriams buvo pasiūlyta teritorinių pataisos inspekcijų atstovus įtraukti į 

savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijų sudėtį (šiuo metu jau daugiau nei pusės probacijų tarnybų 

atstovų įtraukti į tokias komisijas). 

Vykdant 01-01-02 priemonę „Vykdyti probacijos reformą“, dalyvauta rengiant Lietuvos 

Respublikos probacijos įstatymo projektą. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas 2011-12-22 priimtas 

(Žin., 2012, Nr. 4-108). Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 

V-233 „Dėl darbo grupės priemonių planui parengti“, darbo grupė sudarė Detalųjį priemonių, reikalingų 

pasirengti tinkamam Probacijos įstatymo įgyvendinimui, planą (2011-09-16 Nr. LV-1424). 

Kalėjimų departamentas, Kalėjimų departamento Vilniaus regiono pataisos inspekcija, Kalėjimų 

departamento Kauno regiono pataisos inspekcija, Kalėjimų departamento Šiaulių regiono pataisos inspekcija ir 

UAB „G4S“ 2011 m. rugsėjo 5 d. pasirašė Bendradarbiavimo sutartį Nr. K-11-3815/ST-49/S1-34/S1-7/S1-12 

dėl bendradarbiavimo bandomajame (,,pilotiniame“) projekte, išbandant nuteistųjų elektroninio stebėjimo 

sistemą. Vykdant Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymą Nr. V-261, Kalėjimų 

departamente įvyko minėtu įsakymu sudarytos darbo grupės pasitarimai (2011-09-29 ir 2011-10-26) dėl 

elektroninio stebėjimo priemonių panaudojimo galimybių. 2011-11-21 parengta ir Teisingumo ministerijai 
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pateikta pažyma apie elektroninių stebėjimo priemonių panaudojimo praktinius, mokslinius bei teisinius 

aspektus ir jų taikymo galimybes Lietuvos bausmių vykdymo ir probacijos srityse. Pažymoje siūlyta iš esmės 

pritarti elektroninių stebėjimo priemonių taikymui Lietuvos bausmių vykdymo ir probacijos srityse. Organizuoti 

apskritieji stalai: 2011-06-28 – Klaipėdoje, 2011-08-18 – Šiauliuose, 2011-09-08 – Panevėžyje, 2011-10-20 – 

Kaune, 2011-11-17 Vilniuje (iš viso dalyvavo 123 dalyviai iš įvairių institucijų).“. 

Vykdant 01-02-01 priemonę „Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą“, per 2011 

m. bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 1240 laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų, profesinėse 

mokyklose – 1194 nuteistieji, aukštosiose – 7; gavo mokslo baigimo pažymėjimus: 183 pagrindinio 

išsilavinimo, 109 vidurinio išsilavinimo, 1059 profesinės mokyklos, 2 aukštojo mokslo baigimo diplomus. 4330 

nuteistųjų dalyvavo įstaigose vykdomose socialinės reabilitacijos programose, įstaigose organizuoti 1442 

kultūros ir sporto renginiai, 13062 užsiėmimai teisinėmis, dorovinėmis, ekonominėmis ir kt. temomis. 2336 

atvejais bendradarbiauta su visuomeninėmis ir religinėmis organizacijomis; 2382 atvejais bendradarbiauta su 

valstybės ir savivaldybių institucijomis, rengiant nuteistuosius paleidimui iš pataisos įstaigų. 9575 nuteistieji ir 

suimtieji dalyvavo psichologinėse konsultacijose, laisvės atėmimo vietų psichologinės tarnybos vykdė 37 

programas, kuriose dalyvavo 4843 asmenys; atlikti 11883 psichologiniai asmenybės įvertinimai, parengtos 2739 

išvados dėl lygtinio paleidimo ar lygtinio atleidimo nuo bausmės taikymo.  

Vykdant 01-02-02 priemonę „Vykdyti narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose“, 

organizuotas Kalėjimų departamento, laisvės atėmimo vietų ir policijos pareigūnų pasitarimas dėl Lietuvos 

policijos generalinio komisaro ir Kalėjimų departamento direktoriaus 2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 5-

V(S)-1(RN)/1RN-1(RN) patvirtinto Policijos departamento ir Kalėjimų departamento bendrų priemonių plano 

nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo ir draudžiamų nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti daiktų užkardymo 

srityse sklandaus įgyvendinimo. Organizuoti ir atlikti įeinančių (išeinančių) asmenų patikrinimai Laisvės 

atėmimo vietų ligoninėje, Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos II 

valdyboje ir Alytaus pataisos namuose (panaudojant tarnybinius šunis). Dalyvauta atliekant bendrąsias kratas 

Kybartų pataisos namuose, Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ir 

Marijampolės pataisos namuose. Įgyvendinant  priemonę „Diegti kompleksines narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų pasiūlos mažinimo priemones laisvės atėmimo vietose“, nupirkta 40 žibintuvėlių ir 56 multifunkciniai 

įrankiai ir išdalyti laisvės atėmimo vietų pareigūnams. Nupirkta 5000 vienkartinių narkotinių medžiagų testų ir 

paskirstyti laisvės atėmimo įstaigoms. Įsigyti 2 tarnybiniai šunys ir organizuoti 5 pareigūnų mokymai dirbti su 

jais. Organizuota pareigūnų, vykdančių laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, priklausomų nuo aktyviai 

psichiką veikiančių medžiagų, socialinė ir psichologinė reabilitacija, stažuotės (mokomieji vizitai) į Europos 

Sąjungos valstybes, įgyvendinančias reabilitacijos programas: 2011 m. lapkričio 2 – 5 d. trys pataisos įstaigų 

pareigūnai dalyvavo Stepono Batoro fondo organizuotuose mokymuose Varšuvoje (Lenkija); 2011 lapkričio 23 

– 25 devyni Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai dalyvavo mokymuose Barčevo 

(Lenkija) kalėjimo narkomanų reabilitacijos centre.   

Vykdant 01-02-03 priemonę „Didinti nuteistųjų užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis 

veiklomis“, per 2011 metus valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų (toliau – valstybės įmonės) vidutiniškai 

įdarbinti 1199 nuteistieji, tai sudaro 14 proc. bendro vidutinio nuteistų asmenų skaičiaus, 2010 metais valstybės 

įmonėse vidutiniškai buvo įdarbinta 1150 nuteistųjų. Siekiant įdarbinti kuo daugiau asmenų, laikomų laisvės 

atėmimo vietose, valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų,  bendradarbiaujant su privačiais juridiniais asmenimis, 

sudaryta sandorių už 3 606 tūkst. Lt, palyginti su 2010 metais – 3 304 tūkst. Lt, t. y. 302 tūkst. Lt daugiau; 

įdarbinta nuteistųjų – 497, palyginti su 2010 metais – 455, t. y. įdarbinta 42 nuteistaisiais daugiau. 

2011 metais valstybės įmonės gavo 305 tūkst. Lt  neaudituoto pelno, palyginti su 2010 metais – 

patyrė 1 100 tūkst. Lt nuostolį.   

2011 metus pelningai baigė Pravieniškių valstybės įmonė prie pataisos namų – pelnas sudarė 547 

tūkst. Lt. Nuostolius patyrė VĮ prie Alytaus pataisos namų – 85 tūkst. Lt ir VĮ prie Marijampolės pataisos namų 

– 155 tūkst. Lt. 

Per 2011 metus valstybės įmonės pagamino produkcijos už 26 865 tūkst. Lt, palyginti su 2010 

metais – 21 738 tūkst. Lt, t. y. pagaminta produkcijos 5 127 tūkst. Lt daugiau; pardavimai ir paslaugos sudarė 28 

647 tūkst. Lt, palyginti su 2010 metais – 22 019 tūkst. Lt, t. y. 6 628 tūkst. Lt daugiau;  realizavimo įplaukos – 

34 044 tūkst. Lt, palyginti su 2010 metais – 25 583 tūkst. Lt, t. y. 8 461 tūkst. Lt daugiau. 

2011 metais valstybės įmonių  pardavimai ir paslaugos eksportui sudarė 2 305 tūkst. Lt, palyginti 

su 2010 metais – 1 123 tūkst. Lt, t. y. 1 182 tūkst. Lt daugiau.  

Vykdant 01-03-03 priemonę „Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją“, 

vadovaujantis Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose laikomų asmenų 

profilaktinio tyrimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos, patvirtintos Lietuvos 
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Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 2 d. 

įsakymu Nr. 343/191 (Žin., 2002, Nr. 71-2992), nuostatomis, asmenys, patekę į tardymo izoliatorius, o vėliau 

laisvės atėmimo laikotarpiu bent 1 kartą per metus yra profilaktiškai tikrinami (atliekant radiologinį krūtinės 

ląstos tyrimą) dėl galimo užsikrėtimo tuberkulioze. Nustačius susirgimo tuberkulioze atvejį, toks pacientas 

gydomas ir izoliuojamas nuo kitų, siekiant užkirsti ligos plitimo kelią.  2011 m. iš viso profilaktiškai (atliekant 

radiologinį krūtinės ląstos tyrimą) buvo patikrinti 10 093 asmenys. Iš viso nustatyti 56 susirgimo tuberkulioze 

nauji atvejai bei atkryčiai ir 32 atvejai pagal kitas tuberkuliozės atvejų registravimo kategorijas (kiti atvejai, 

gydymas po nutraukto gydymo, nesėkmingas gydymas). 

Siekiant įgyvendinti Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 metų programos uždavinį 

„Vykdyti tuberkuliozės profilaktiką“, informuoti gyventojus apie tuberkuliozės epidemiologinę situaciją ir 

apsisaugojimo nuo jos būdus bei užtikrinti tuberkuliozės plitimo sustabdymą laisvės atėmimo vietose, anksti 

diagnozuojant susirgimus šia infekcija, PRISONIS projekto lėšomis buvo įsigytas mobilus rentgeno aparatas, 

kuris metų pabaigoje pradėtas eksploatuoti.  

Prevencija vykdoma ir organizuojant individualius bei grupinius jau susirgusiųjų tuberkulioze 

nuteistųjų ir suimtųjų mokymus, mokant juos epidemiologiškai saugaus elgesio ir elgesio higienos (tokiuose 

mokymuose dalyvavo apie 200 suimtųjų ir nuteistųjų). 

Iš tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011 – 2014 m. programos 2011 m. priemonėms vykdyti 

skirtų lėšų išspausdinta 2 rūšių  (12 tūkst. vienetų) skrajučių tuberkuliozės profilaktikos ir prevencijos 

klausimais.  

Vykdant 01-03-04 priemonę „Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą“, asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose,  

vadovaujantis Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose laikomų asmenų 

profilaktinio tyrimo dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų tvarkos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 2 d. 

įsakymu Nr. 343/191, nuostatomis, profilaktiškai tiriami dėl Žmogaus imunodeficito viruso (toliau – ŽIV) 

nešiojimo, atliekant serologinius kraujo tyrimus. Nustačius ŽIV nešiojimo atvejį, asmeniui reguliariai atliekami 

kontroliniai serologiniai kraujo tyrimai, stebint imuninės sistemos būklę, o prireikus skiriamas antiretrovirusinis 

(toliau –  ARV) gydymas. 2011 m. ARV gydymas buvo skirtas 54 asmenims. Gavus teigiamą serologinio 

tyrimo atsakymą, asmeniui atliekamas potestinis konsultavimas, kurio metu jis supažindinamas su rizikingo 

elgesio pasekmėmis. 

Vykdant 01-03-06 priemonę „Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo administracinius 

gebėjimus“, Kalėjimų departamento Mokymo centras per 2011 metus organizavo, vykdė ir koordinavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginius pagal Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintą Bausmių vykdymo sistemos personalo 2011 metų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių planą. Iš viso buvo organizuoti 74 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose savo 

kvalifikaciją kėlė 779 Kalėjimų departamento ir šiam departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai bei 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Buvo išduoti 1424 kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (dauguma darbuotojų 

dalyvavo daugiau nei viename mokymo renginyje, todėl išduotų pažymėjimų skaičius yra didesnis).  

Kalėjimų departamento Mokymo centras per 2011 metus organizavo 17 kvalifikacijos tobulinimo renginių 

socialiniais klausimais: ,,Suicidinio ir autoagresyvaus elgesio prevencija“, ,,Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų 

darbas“ (2 renginiai), ,,Nuteistųjų užimtumas“, ,,Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencija“ (2 

renginiai), ,,Darbo su nepilnamečiais ypatumai. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo prevencija“, ,,Socialinio darbo ypatumai 

Vokietijos kalėjimuose“, ,,Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos (SeNAT) programos mokymai“, „Pakartotinio 

nusikalstamumo rizikos vertinimo metodikos ,,OASys“ taikymo ypatumai“ (4 renginiai), „Nuteistųjų socialinės integracijos į 

visuomenę perspektyvos“, „Teistų nepilnamečių resocializacija. Socialiai atsakingos asmenybės ugdymas“, „Socialinio darbo 

su nuteistaisiais metodai“ ir „Priklausomų asmenų reabilitacijos programos įžanginės grupės mokymai“. Šiuose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose dalyvavo 291 bausmių vykdymo sistemos darbuotojas (palyginti su 2010 metais kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose dalyvavo 198 % daugiau). Buvo išduoti 383 (2010  metais – 364) kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai (kai kurie darbuotojai dalyvavo daugiau nei viename mokymo renginyje, todėl išduotų pažymėjimų skaičius yra 

didesnis).   

 Kalėjimų departamento Mokymo centro Mokymo skyriaus pareigūnai per 2011 metus parengė Bausmių 

vykdymo sistemos personalo 2011 metų kvalifikacijos tobulinimo renginių planą (patvirtintas Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2011 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-10), Laisvės atėmimo vietų psichologinių tarnybų darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo kursų mokymo programą „Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos (SeNAT) programos mokymai“ (patvirtinta 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-185), Laisvės atėmimo vietų pareigūnų įvadinio 

mokymo kursų mokymo programos projektą (pateiktas derinti Kalėjimų departamentui 2011-09-16 Nr. S-645) ir Bausmių 
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vykdymo sistemos personalo 2012 metų kvalifikacijos tobulinimo renginių planą (patvirtintas Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-375).  

Vykdant 01-03-07 priemonę „Koordinuoti laisvės atėmimo vietų veiklą, kontroliuoti bausmių 

vykdymo sistemos teisinės bazės nuostatų įgyvendinimą“, parengti šie pagrindiniai teisės aktų projektai: 

- Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 53, 55, 57, 73, 74, 75, 82, 86, 87, 94, 96, 102, 105, 119, 

120, 121, 142, 154, 155, 156 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas; 

- Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 24, 27, 28, 41 straipsnių pakeitimo įstatymo 

projektas (2011 m. rugsėjo 2 d. Nr. 1S-2980); 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl partnerystės projekto įgyvendinimo“ projektas; 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. 

liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

tobulinimo“ pakeitimo“ projektas; 

- Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 194, pakeitimo projektas;  

- Areštinių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. 

birželio 18 d. įsakymu Nr. 182, pakeitimo projektas; 

- Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2009 m. birželio Nr. 1R-172, pakeitimo projektas;  

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 122 „Dėl Įėjimo į 

pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas;  

- Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų tarnybinių mobiliojo ryšio telefonų projektas. 

  Parengti ir priimti Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymai: 

- 2011 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-124 „Dėl didžiausio tardymo 

izoliatoriuje ir areštinėje leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, 

tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 7-288); 

- 2011 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 4/07-31 „Dėl Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 

9-436); 

- 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-311 „Dėl Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų, turinčių teisę įsinešti į 

pataisos įstaigos teritoriją tarnybinius mobiliuosius telefonus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- 2011 kovo 3 d. įsakymas Nr. V-82 „Dėl Pataisos įstaigų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 

patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 29-1384); 

- 2011 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-172 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. V-82 „Dėl Pataisos įstaigų 

įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 74-3587); 

- 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. V-233 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 4/07-130 „Dėl Laisvės 

atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 102-4839). 

Vykdant 01-03-08 priemonę „Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją“: 

 - Kybartų pataisos namuose užbaigti rekonstravimo darbai pagal patvirtiną statybos techninį 

projektą, 2011 metais panaudota 935 tūkst. litų. 2011 metais papildomai skirta lėšų katilinės dviejų katilų 

pakeitimui ir šiluminės trasos remontui. 

 - Atnaujinti inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių rekonstravimo darbai Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, atlikta statybos ir montavimo darbų už 1 mln. 42 tūkst. litų.   

 - Atnaujinti inžinerinių ir techninių apsaugos priemonių rekonstravimo darbai Pravieniškių pataisos 

namuose-atvirojoje kolonijoje – šios įstaigos 3-iosios valdybos  inžinerinių techninių apsaugos priemonių 

rekonstravimo darbams (pagrindinei tvorai) panaudota 1 mln. 75 tūkst. litų.  

 - Laisvės atėmimo vietų ligoninės iškėlimui į Pravieniškes 2011 metais panaudota 300 tūkst. litų 

(nuotekų siurblinei rekonstruoti). Atsižvelgiant į tai, kad vykdant kitus investicinius projektus, susidarė lėšų 

ekonomija, 2011 metais dar papildomai skirta 975 tūkst. litų tuberkuliozės korpuso statybos ir montavimo 

darbams užbaigti, baldams ir įrengimams įsigyti.   
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 - Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkta projektavimo įmonė Alytaus pataisos namų 

bendrabučio Nr. 2 techniniam projektui parengti, atlikti pastato konstrukcijų tyrinėjimo darbai, padarytos 

teritorijos ir inžinierinių tinklų topografinės nuotraukos, parengtas rekonstrukcijos techninis projektas ir atlikta 

jo ekspertizė. Panaudota 565 tūkst. litų. 

 - Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkta projektavimo įmonė, kuri parengė 

rekonstravimo darbų techninį projektą Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-osios valdybos 

sveikatos priežiūros ir drausmės grupės pastato rekonstravimui. 2011 m. pradėti rekonstravimo darbai, atlikta 

darbų už 1 mln. 598 tūkst. litų.  

 - Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2011-02-10 patvirtino sklypo paskirties keitimo įkalinimo 

įstaigos statybai detalųjį planą. Šiaulių tardymo izoliatorius turi įforminti žemės panaudos sutartį ir ją 

įregistruoti Registrų centre. 

 - Dėl Lukiškių kalėjimo iškėlimo į Pravieniškes Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. gegužės 

18 d. nutarimu Nr. 571 priėmė sprendimą ,,Dėl partnerystės projekto įgyvendinimo“. Baigiami rengti 

rekomendaciniai partnerystės projekto pirkimo dokumentai. Baigus parengti minėtus dokumentus Kalėjimų 

departamentas skelbs tarptautinį viešąjį pirkimą partnerystės projektui įgyvendinti.  

 - Peržiūrėtos galimybės gauti laisvės atėmimo vietos statybai (iškėlimui iš Lukiškių skg. 6)  žemės 

sklypą Vilniaus miesto pakraštyje. Kreiptasi į AB Turto bankas dėl sklypo Rukainių g. 119 , Vilniuje (šalia 

Minsko plento) su prašymu atlikti grunto cheminius ir radiologinius tyrimus. Kalėjimų departamente 2011-09-

01 gautas preliminarus minėto sklypo ekologinis tyrimas. Jeigu sklypas bus tinkamas įkalinimo įstaigos statybai, 

bus Kreiptasi į AB Turto bankas ir Finansų ministeriją dėl galimybės teisės aktų nustatyta tvarka perimti minėtą 

sklypą. Nagrinėjama ir alternatyvaus sklypo versija. 

 - Ūkio ministerijos pasamdyti konsultantai rengia galimybių studiją ,,Laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2009 – 2017 metų plano 1 – 4 priemonės įgyvendinimas“  

pagal viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo modelį. Studija apima Lukiškių tardymo izoliatoriaus, 

Panevėžio pataisos namų, Šiaulių tardymo izoliatoriaus, Vilniaus pataisos namų ir Marijampolės pataisos namų 

iškėlimą iš miestų centrinių dalių. Numatoma pastatyti naujas įkalinimo įstaigas Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir 

Klaipėdos miestų pakraščiuose. Konsultantai pateikė Lukiškių ir Vilniaus pataisos namų iškėlimo galimybių 

studijos projektą. Pagal pateiktas pastabas studija koreguojama. 2011 m. gruodžio mėn. Konsultantai pateikė 

pakoreguotą minėtą galimybių studiją, taip pat buvo pateiktos likusių galimybių studijų projektai.  

 Vykdant 01-03-09 priemonę „Apskaičiuoti ir išmokėti Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams, išėjusiems į pensiją, paskirtas valstybines pensijas“, 

per 2011 metus paskirtos 122 pareigūnų ir karių valstybinės pensijos. Vidutinis pensininkų skaičius 2011 m. 

buvo  515, vidutinis pensijos dydis – 809 Lt. Palyginti  su 2010 metais, vidutinis pensininkų skaičius padidėjo 

85 asmenimis (nuo 430 iki 515 asmenų), o vidutinis pensijos dydis padidėjo 37 Lt (nuo 772 iki 809 Lt).  

 

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

Asignavimai 

Patvirtinti 

(patikslinti) 

asignavimai, tūkst. 

litų 

Panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. litų 

Asignavimų 

panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 195066,5 194980,5 99,96 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas 

195066,5 194980,5 99,96 

iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

   

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

   

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 

1533,5 1500,4 97,8 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti ir 

kitos teisėtai gautos lėšos) 

 5123,5  
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III. KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS PROGRAMŲ IR 

STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos nekoordinuoja tarpinstitucinių veiklos planų, 

plėtros programų ir strategijų.  

 

V. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Kalėjimų departamento 2012 metų veiklos prioritetai: 

 

1. Pasirengti ir pradėti įgyvendinti Probacijos įstatymo ir su juo susijusių kitų įstatymų pakeitimų 

nuostatas. 

2. Tęsti Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos priemonių įgyvendinimą: 

2.1. parengti Pravieniškių kalėjimo statybos ir dalies paslaugų teikimo operatoriaus parinkimo konkurso 

dokumentaciją, atlikti viešąjį pirkimą; 

2.2. Vyriausybėje ir Seime pristatyti Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių ir Klaipėdos tardymo izoliatorių-

pataisos namų statybos galimybių studijas; 

2.3. užbaigti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-osios valdybos sveikatos priežiūros ir 

drausmės grupės pastato rekonstrukciją; 

2.4. tęsti rekonstravimo darbus Pravieniškėse, siekiant perkelti Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 

2.5. laisvės atėmimo vietų įstaigose įdiegti judriojo ryšio blokavimo sistemas. 

3. Išanalizuoti galimybes ir pateikti siūlymus dėl kai kurių Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

(Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų ir Kauno tardymo izoliatoriaus, Mokymo centro, 

regionų pataisos inspekcijų) reorganizavimo, taip pat siūlymus dėl Kalėjimų departamento ir Vilniaus pataisos 

namų struktūrų pakeitimo. 

4. Išanalizuoti galimybes, pateikti siūlymus ir pradėti įgyvendinti konkrečias priemones dėl sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietose gerinimo. 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 


