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I. TEISINĖ BAZĖ 

 

2008 metais Kalėjimų departamento ir Teisingumo ministerijos specialistai uţbaigė 

rengti svarbių bausmių vykdymo sistemai teisės aktų – Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo 

įstatymo ir Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

statuto – naujos redakcijos projektus. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymą 

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2008 m. liepos 1 d. (Ţin., 2008, Nr. 81-3172). Šiame 

įstatyme nustatytos aiškiau reglamentuotos, humaniškesnės suimtųjų laikymo sąlygos. Įstatymas 

įsigalioja 2009 m. balandţio 1d. 

Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

statuto naują redakciją Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2008 m. lapkričio 8 d. (Ţin. 2008, 

Nr. 135-5230). Šio įstatymo paskirtis – panaikinti prieštaravimus tarp Statuto ir Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nuostatų, nustatyti aiškiau 

reglamentuotas pareigūnų tarnybos Kalėjimų departamente ir jam pavaldţiose įstaigose sąlygas. 

Statuto nauja redakcija įsigalios 2010 m. sausio 1 d. 

2008 metais taip pat buvo parengta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 

kovo 26 d. nutarimu Nr. 288 (Ţin., 2008, Nr. 40-1469) patvirtinta Kalėjimų departamentui prie 

Teisingumo ministerijos pavaldţių įstaigų plėtros strategija ir jos įgyvendinimo priemonių 2008-

2033 metų planas. Strategijos pagrindinis tikslas – Kalėjimų departamentui pavaldţiose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose uţtikrinti suimtiesiems ir nuteistiesiems teisės aktų nustatytas laikymo, o 

personalui – darbo sąlygas ir profesinio tobulinimosi galimybes, taip pat saugų įkalinimo įstaigų 

valdymą. Laikotarpiui iki 2033 metų nustatyti Kalėjimų departamentui pavaldţių įstaigų 

vystymo prioritetai, tikslai, uţdaviniai ir konkrečios priemonės, padėsiančios siekti, kad bausmių 

vykdymo sistemos materialinė ir techninė bazė atitiktų Lietuvos higienos normų ir kitų teisės 

aktų reikalavimus ir būtų uţtikrintas sėkmingas bausmių vykdymo sistemai keliamų uţdavinių 

įgyvendinimas. Kad įkalinimo įstaigų statiniai ir pastatai atitiktų šiuolaikiškus reikalavimus, juos 

būtina kompleksiškai pertvarkyti. 

2008 metų eigoje buvo tobulinamos Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės („Dėl 

teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2008, Nr. 125-4756)), Areštinių vidaus tvarkos 

taisyklės („Dėl teisingumo ministro 2003 m. birţelio 18 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl areštinių vidaus 

tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2008, Nr. 125-4755)), Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldţių įstaigų nuostatai („Dėl teisingumo ministro 2000 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 

184 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų 

patvirtinimo" pakeitimo“ (Ţin., 2008, Nr. 79-3144; Nr. 106-4050; Nr. 110-4201); „Dėl 

teisingumo ministro 2003 m. birţelio 4 d. įsakymo Nr. 168 „Dėl Kalėjimų departamentui prie 

Teisingumo ministerijos pavaldţių įstaigų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“ (Ţin., 2008, Nr. 

110-4202); „Dėl teisingumo ministro 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 261 „Dėl Kalėjimų 

departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldţių Kauno, Klaipėdos, Panevėţio, Šiaulių ir 

Vilniaus regionų pataisos inspekcijų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“ (Ţin., 2008, Nr. 110-

4200)), Piniginių išmokų nuteistiesiems skyrimo ir mokėjimo tvarka („Dėl Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2005 m. gruodţio 23 d. įsakymo Nr. 4/07-260 „Dėl Piniginių išmokų 

arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems 

nuteistiesiems skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Ţin., 2008, Nr. 117-

4472)). 

  

II. PAGRINDINĖS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO VEIKLOS KRYPTYS 

 

  Pagrindiniai prioritetai yra bausmių vykdymo sistemos tobulinimas, uţtikrinant, kad 

teismų nuosprendţiais paskirtos bausmės (išskyrus turtines) būtų vykdomos teisingai ir 

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=113169&Zd=STRATEGIJOS#2z#2z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=65502
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=118791&Zd=ARE�TIN#2z#2z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=65502
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=118791&Zd=ARE�TIN#2z#2z
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117897&Zd=KAL?JIM?
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117897&Zd=KAL?JIM?
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117897&Zd=KAL?JIM?
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117897&Zd=KAL?JIM?
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117898&Zd=KAL?JIM?
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117898&Zd=KAL?JIM?
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117898&Zd=KAL?JIM?
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117898&Zd=KAL?JIM?
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117896
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117896
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=117896
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=118316
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=118316
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=118316
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=118316
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=118316
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progresyviai, gerbiant ţmogaus teises ir laisves, kad asmuo, atlikęs bausmę, savo gyvenimo 

tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis.  

 Pagrindinės veiklos kryptys siekiant įgyvendinti šiuos prioritetus: 

 

1. Stiprinti kalinimo įstaigų materialinę bazę ir šių įstaigų saugumą. 

 

2. Tobulinti pataisos inspekcijų veiklą. 

 

3. Stiprinti narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose. 

 

4. Tobulinti nuteistųjų (pradedant nepilnamečiais) rengimo integruotis į visuomenę 

sistemą. 

 

III. KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS, JAM PAVALDŢIOS ĮSTAIGOS 

 IR VALSTYBĖS ĮMONĖS 

 

 

  

Kalėjimų departamentas yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai pavaldi įstaiga, 

organizuojanti kardomojo kalinimo (suėmimo) ir teismų nuosprendţiais paskirtų kriminalinių 

bausmių vykdymą. 

 Šiuo metu Kalėjimų departamentui yra pavaldţios 21 įstaiga ir prie pataisos namų 

veikia trys valstybės įmonės: 

 

Įkalinimo įstaigos  Pataisos inspekcijos 

1. Alytaus pataisos namai; 

2. Kybartų pataisos namai; 

3. Marijampolės pataisos namai; 

1. Kauno regiono pataisos 

inspekcija; 

2. Klaipėdos regiono pataisos 
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 2009 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė 15 įkalinimo įstaigų, kuriose bendras vietų 

skaičius – 9062, vidutiniškai 2008 m. per mėnesį buvo laikomi 7787 asmenys.  

 

4. Panevėţio pataisos namai; 

5. Pravieniškių 1-ieji pataisos namai; 

6. Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji kolonija; 

7. Pravieniškių 3-ieji pataisos namai; 

8. Pravieniškių gydymo ir pataisos namai; 

9. Vilniaus 1-ieji pataisos namai; 

10. Vilniaus 2-ieji pataisos namai; 

11. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos 

namai; 

12. Kauno tardymo izoliatorius; 

13. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas; 

14. Šiaulių tardymo izoliatorius; 

15. Laisvės atėmimo vietų ligoninė. 

inspekcija; 

3. Panevėţio regiono pataisos 

inspekcija; 

4. Šiaulių regiono pataisos 

inspekcija; 

5. Vilniaus regiono pataisos 

inspekcija; 

Pareigūnų mokymo įstaiga Valstybės įmonės 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centras 

1. Valstybės įmonė prie Alytaus 

pataisos namų; 

2.  Valstybės įmonė prie 

Marijampolės pataisos namų; 

3. Valstybės įmonė prie 

Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų. 
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2009 m. sausio 1 d. prie pataisos namų veikė trys valstybės įmonės, kurių pagrindinis 

tikslas – įdarbinti nuteistuosius, suteikti jiems profesiją, reikalingą gamyboje, ir parengti darbinei 

veiklai išėjus į laisvę. Tai: 

– Valstybės įmonė prie Alytaus pataisos namų. Pagrindinė įmonės specializacija: 

metalo ir plastmasės apdirbimas, elektros instaliacijos, metalo ir betono gaminių, baldų, siuvinių 

gamyba, teikia įvairias siuvimo, plastmasės ir metalo apdirbimo paslaugas juridiniams ir 

fiziniams asmenims; 

– Valstybės įmonė prie Marijampolės pataisos namų. Ši įmonė turi gamybos barą 

Kybartų pataisos namuose. Pagrindinė įmonės specializacija: metalo apdorojimas ir dengimas, 

statybinių apkaustų, ketaus liejinių ir metalo gaminių, duonos gaminių (nuteistiesiems), siuvinių 

gamyba, teikia įvairias ketaus liejimo, metalo ir medienos apdorojimo, siuvimo paslaugas 

juridiniams ir fiziniams asmenims; 

– Valstybės įmonė prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų. Ši įmonė turi padalinius 

Panevėţio pataisos namuose, Pravieniškių 2-uosiuose pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, 

Pravieniškių 3-uosiuose pataisos namuose, Vilniaus 1-uosiuose pataisos namuose, Vilniaus 2-

uosiuose pataisos namuose bei gamybos barus Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose ir 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose. Pagrindinė įmonės specializacija: 

metalo ir medienos apdorojimas, metalo ir medienos gaminių, siuvimo ir mezgimo dirbinių, 

darbo ir kitos avalynės, baldų, elektrotechnikos, plastmasės gaminių, duonos ir makaronų 

(nuteistiesiems) gamyba, automobilių kėbulų remontas, teikia įvairias siuvimo, mezgimo, 

plastmasės liejimo, metalo ir medienos apdorojimo paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims. 

Kalėjimų departamento Mokymo centras yra Kalėjimų departamento specializuota 

mokymo įstaiga. Pagrindinis Mokymo centro veiklos tikslas – atsiţvelgiant į strateginius 

bausmių vykdymo sistemos uţdavinius ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas rengti 

Kalėjimų departamento, jam pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnus, valstybės 

tarnautojus ir darbuotojus, gebančius profesionaliai vykdyti savo pareigas. 

2008 m. Kalėjimų departamento Mokymo centre apie kvalifikacijos tobulinimo ir 

įvadinių kursų baigimą buvo išduoti 1627 paţymėjimai.  

Kalėjimų departamentui yra pavaldţios penkios regionų – Kauno, Klaipėdos, 

Panevėţio, Šiaulių ir Vilniaus – pataisos inspekcijos, turinčios juridinio asmens statusą, kurias 

sudaro 49 teritorinės pataisos inspekcijos, vykdančios savo veiklą vienos ar dviejų atskirų 

savivaldybių teritorijose. 
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IV. TURIMA MATERIALINĖ BAZĖ IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

Naujieji baudţiamieji įstatymai pakoregavo nuteistųjų paskirstymą į pataisos įstaigas. 

Dėl šios prieţasties dar labiau išryškėjo įkalinimo įstaigų uţpildymo netolygumas. Viena iš 

pagrindinių problemų – perpildyti suaugusiųjų tardymo izoliatoriai. 2009 m. sausio 1 d. 

duomenimis, perpildymas Šiaulių tardymo izoliatoriuje siekė 56 proc., Kauno tardymo 

izoliatoriuje – 38 proc., Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime – 12 proc. 

 Tikimasi, kad tardymo izoliatorių perpildymo problemą iš dalies padės spręsti 

naujasis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas (Ţin., 2008, Nr. 81-3172), kuris 

įsigalioja 2009 m. balandţio 1 d. Siekiant uţtikrinti efektyvų šio įstatymo įgyvendinimą, 

Kalėjimų departamente sudaryta darbo grupė, kuri rengia šio įstatymo įgyvendinimui būtinų 

teisės aktų projektus, taip pat organizuoja bei kontroliuoja priemones, susijusias su šio įstatymo 

įgyvendinimu. 

Įkalinimo įstaigų pastatai statyti prieš 35 – 50 metų, o Šiaulių ir Lukiškių tardymo 

izoliatoriai – prieš 100 metų. Per tokį ilgą intensyvaus eksploatavimo laiką pastatai tiek fiziškai, 

tiek moraliai susidėvėjo. Šių pastatų eksploatacija brangiai kainuoja, juose laikomiems asmenims 

sudėtinga uţtikrinti ne tik Europos kalinimo įstaigų taisyklėse rekomenduojamas, bet ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir Lietuvos higienos normų nustatytas sąlygas. 

Siekiant stiprinti įkalinimo įstaigų materialinę bazę, jų saugumą, maţinti perpildymą, 

2008 metais buvo vykdoma LR Vyriausybės nutarimu patvirtinta Įkalinimo įstaigų renovavimo 

ir įkalinimo sąlygų humanizavimo 2004-2009 metų programa. Taip pat buvo pradėta vykdyti LR 

Vyriausybės nutarimu patvirtinta Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos 

pavaldţių įstaigų plėtros strategija ir jos įgyvendinimo priemonių 2008-2033 metų planas.  

 2008 metais Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose buvo atliekami Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės perkėlimo statybos darbai tuberkuliozės ir psichiatrijos korpusuose; 

Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 1 1-ame ir 2-ame aukštuose buvo atliekami statybos ir 

montavimo darbai; rekonstruojamos Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

inţinerinės ir techninės apsaugos priemonės; renovuojamos Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-

atvirosios kolonijos baudos izoliatoriaus patalpos; atliekami buvusio Kauno sunkiųjų darbų 

kalėjimo rekonstravimo į tardymo izoliatorių darbai; Valstybės įmonės prie Pravieniškių 1-ųjų 

pataisos namų gamybinio pastato Kaišiadorių rajone, Pravieniškių II kaime, statybos ir 

rekonstravimo darbai. 

Galima pasidţiaugti, kad 2008 metais Vilniaus regiono pataisos inspekcija persikėlė į 

naujas patalpas, kuriose sudarytos palankios sąlygos dirbti pareigūnams, bendrauti jiems su 

nuteistaisiais. Pareigūnų darbo sąlygos buvo pagerintos ir kitose pataisos inspekcijose. 

Nuo 2008 m. rugpjūčio mėn.  Kalėjimų departamentas pradėjo vykdyti projektą 

PRISONIS, kurio įgyvendinimui skirtas Norvegijos finansavimas pagal Norvegijos finansinį 

mechanizmą. Šiame projekte Kalėjimų departamento partneriai yra Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerija ir Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos. Projektas apims visas Kalėjimų departamentui pavaldţias įstaigas ir bus 

skirtas tarnyboms, atsakingoms uţ nepilnamečių ir suaugusių kalinamųjų sveikatą, probaciją, 

duomenų registravimą bei keitimąsi su kitomis institucijomis. Projekto dėka bus sukurta bausmių 

vykdymo veiklos procesams uţtikrinti skirta informacinė sistema, pareigūnai turės operatyvų 

prieinamumą prie informacijos, kels kompetenciją pedagoginiuose ir psichologiniuose 

mokymuose. PRISONIS informacinė sistema bus integruota su Teismų informacine sistema, 

Informatikos ir ryšių departamento valdomais registrais, nes tarp minėtų įstaigų ir Kalėjimų 

departamento vyksta dideli, „popieriniai“ informacijos mainai. Bendras projekto biudţetas – 1 

675 177 eurų, t.y. beveik 5,8 mln. litų. Projektą ketinama įgyvendinti iki 2010 m. pabaigos. 

 

 

 

http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=113169&Zd=STRATEGIJOS#2z#2z
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Kalėjimų departamento 2005 – 2008 m. biudţeto asignavimai išlaidoms (tūkst. Lt) 

Biudţeto asignavimai 

išlaidoms,  

tūkst. litų  
 

Metai 

2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 

Poreikis (reikalingi 

asignavimai)  

 

147764 154458 182017 237962 

Skirta (patikslinti 

asignavimai)  

 

132751 155757 167282 216723 

 

 

 

2008 m. vidutiniškai vienam asmeniui išlaikyti per dieną  panaudota 65,47 litai (2007 

m. – 50,51 Lt). 

V. KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO, JAM PAVALDŢIŲ ĮSTAIGŲ IR 

VALSTYBĖS ĮMONIŲ PERSONALAS 

2009 m. sausio 1 d. Kalėjimų departamente, jam pavaldţiose įstaigose ir valstybės 

įmonėse dirbo 3966 darbuotojas, iš jų 2868 (72,3 proc.) – pareigūnų, 12 (0,3 proc.) – kitų 

valstybės tarnautojų ir 1086 (27,4 proc.) – dirbantys pagal darbo sutartis. Įkalinimo įstaigose 

dirbo 3377 (85 proc.) darbuotojų, iš jų 2547 (75 proc.) pareigūnai. 
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9%

18%

45%

28%

Kalėjimų departamentui 

pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių 

personalo pasiskirstymas pagal 

kategorijas 2009-01-01

Vyriausieji ir vyresnieji pareigūnai

Pareigūnai

Jaunesnieji pareigūnai

Nestatutiniai valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

9%

14%

52%

25%

Kalėjimų departamentui pavaldţių 

kalinimo įstaigų personalo 

pasiskirstymas pagal kategorijas 

2009-01-01

Vyriausieji ir vyresnieji pareigūnai

Pareigūnai

Jaunesnieji pareigūnai

Nestatutiniai valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
 

Galima pasidţiaugti, kad sulaukiame vis daugiau norinčių asmenų įsidarbinti 

bausmių vykdymo sistemoje.  
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2008 m. į Kalėjimų departamentą, jam pavaldţias įstaigas ir valstybės įmones buvo 

priimti dirbti 465 pareigūnai ir kiti darbuotojai, iš jų įkalinimo įstaigose – 397 (85,3 proc.). Iš 

310 pareigūnų, priimtų dirbti įkalinimo įstaigose, 244 (78,7 proc.) – jaunesnieji pareigūnai. 

Per tą patį laikotarpį atleista 337 darbuotojai, iš jų įkalinimo įstaigose – 267 (79,2 

proc.). 2008 m. sumaţėjo procentas atleistų jaunesniųjų pareigūnų. 2008 m. jaunesnieji 

pareigūnai sudarė 80 proc. atleistų iš įkalinimo įstaigų pareigūnų skaičiaus (2007m. – 82 proc.). 
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Per 2008 m. padaryta daug realių pakeitimų, kad tarnyba bausmių vykdymo 

sistemoje taptų patrauklesne: 

– 2008 metais LR Vyriausybė patvirtino „Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, 

Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal 

grupes“, kuriame Kalėjimų departamentas buvo priskirtas II įstaigų grupei, o Kalėjimų 

departamentui pavaldţios įstaigos – III įstaigų grupei. Tai suteikia naujas galimybes nustatyti 

valstybės tarnautojams, tarnaujantiems bausmių vykdymo sistemoje, aukštesnes pareigybių 

kategorijas; 

- pakeltos pareigybės kategorijos ţemiausios ir vidurinės grandies pareigūnams.  

 Neuţimtų etatų ir atleidţiamų asmenų Kalėjimų departamente ir jam pavaldţiose 

įstaigose maţėja. Reikia paţymėti, kad nors ir pasikeitus situacijai, darbo krūvis, tenkantis 

pareigūnams vis dar yra per didelis. 
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Įkalintų asmenų skaičius tenkantis vienam jaunesniajam 
pareigūnui

 
 

Įkalintų asmenų nuolatinė prieţiūra ir apsauga sukelia daug streso, įtampos. Darbas 

su suimtaisiais ir nuteistaisiais ne tik sudėtingas, bet ir pavojingas. 2007 rugsėjo 5 d. pradėtas 

įkalinimo įstaigų mikroklimato ištyrimas, inicijuotas Kalėjimų departamento vadovybės. 

Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas buvo pirmoji įstaiga, nuo kurios pradėtas ištyrimas. 

Apklausos būdu į anketas pateikė atsakymus 131 darbuotojas, dirbantis Lukiškių tardymo 
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izoliatoriuje-kalėjime. Per 2008 m. Pravieniškių 2-uosiuose pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje, Pravieniškių 3-uose pataisos namuose, Pravieniškių 1-uosiuose pataisos namuose, 

Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose, Vilniaus 1-uosiuose pataisos namuose atlikta 

mikroklimato analizė. Tyrimo rezultatai padėjo pajusti darbuotojų nuotaikas, jų pokyčius ir 

objektyviai įvertinti jų prieţastis. Pagrindinės problemos, kurias identifikavo pareigūnai, tai 

didelis darbo krūvis, nepakankamas darbo uţmokestis. Tačiau beveik 90 proc. visų apklaustų 

pareigūnų nurodė, kad jiems patinka darbas, kurį jie dirba. 
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2009 m. sausio 1 d. aukštojo mokslo įstaigose iš viso mokėsi 324 (8,2 proc.) 

Kalėjimų departamento, jam pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnai ir kiti darbuotojai. 
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Lyginant su 2008 m sausio 1 d. šis rodiklis išliko beveik nepakitęs. Mykolo Romerio universiteto 

Socialinės politikos fakulteto Penitencinės teisės ir veiklos katedroje mokėsi 102 pareigūnai (tuo 

pačiu laikotarpiu 2008 m. – 109).  

 

 

* Į šį skaičių neįtraukti tarnybiniai mokymai, vykdyti kalėjimų departamentui pavaldţiose 

įstaigose. 
 

Nepaprastai svarbu tinkamai parinkti ir išmokyti personalą ir įtvirtinti pozityvius 

santykius tarp kalinimo įstaigos personalo ir nuteistųjų. Šie faktoriai ne tik sumaţina netinkamo 

elgesio su nuteistaisiais riziką, bet taip pat stiprina saugumą ir kontrolę. Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldţių įstaigų personalo gebėjimai kryptingai ugdomi pagal parengtą Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldţių įstaigų personalo mokymo strategiją 2007 – 2010 metams. Ypač 

daug dėmesio buvo skirta naujai priimtų pareigūnų, tiesiogiai dirbančių su įkalintais asmenimis 

ir asmenimis, esančiais pataisos inspekcijų įskaitoje, mokymui. 2008 m. 229 įkalinimo įstaigų ir 

44 pataisos inspekcijų pareigūnai mokėsi įvadinio mokymo kursuose Kalėjimų departamento 

Mokymo centre, iš jų 66 proc. buvo jaunesnieji pareigūnai. 

Iš viso 2008 m. mokėsi ir kėlė savo kvalifikaciją 1737 (44 proc. visų dirbančių) 

Kalėjimų departamento, jam pavaldţių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnai ir kiti darbuotojai. 

Iš jų: Kalėjimų departamento Mokymo centre – 65,4 proc., kitose įstaigose, teikiančiose 

mokymo paslaugas, – 35,6 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu pagal įvairius tarptautinius projektus 66 

darbuotojai savo kvalifikaciją tobulino uţsienyje. 

Visose Kalėjimų departamentui pavaldţiose įstaigose taip pat buvo organizuojamas 

pareigūnų tarnybinis mokymas, kaip kvalifikacijos kėlimo dalis. Sudarytose diferencijuotose 

mokymo grupėse šių mokymų metu buvo nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys bausmių 

vykdymo sistemos veiklą, gilinamos pareigūnų ţinios ir tobulinami praktiniai įgūdţiai. 

Kalėjimų departamentas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio 

universiteto Socialinės politikos fakultetu, su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, su Vytauto 

Didţiojo universitetu. Sutartyse numatoma bendradarbiauti socialinės partnerystės ir 

penitencinės veiklos srityse, vykdyti bendrus projektus, studijas, tyrimus, suteikti galimybę 

studentams atlikti mokomąją praktiką bausmių vykdymo sistemos įstaigose, keistis teorinėmis ir 

praktinėmis ţiniomis. Kalėjimų departamento ir jam pavaldţių įstaigų pareigūnams 

organizuojami seminarai, kuriuos veda universitetų dėstytojai,  suteikia konsultacijas, įvertina 
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teisės aktų projektus. Taip tikimasi pritraukti kuo daugiau kvalifikuotų, turinčių naujausias 

penitencinės teisės, socialinių mokslų, psichologijos ţinias, specialistų.  

Bausmių vykdymo sistemoje veikia 10 profesinių sąjungų. Profesinės sąjungos 

jungia virš 600 narių. Didţiausia veikianti profesinė sąjunga yra Lietuvos pataisos įstaigų 

profesinė sąjungą (apie 350 narių).  

 

VI. SUIMTIEJI IR NUTEISTIEJI  

2009 m. sausio 1 d. įkalinimo įstaigose buvo  8000 asmenų (100 000 gyventojų teko 

239 įkalinti asmenys): 

– 978 suimtieji, laukiantys teismo sprendimo; 

– 7022 nuteistieji (iš jų – 108 nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos, 101 

nuteistųjų areštu); 

– 200 nepilnamečių; 

– 358 moterys; 

– 90 uţsienio piliečių. 

Laisvės atėmimo vietose vienu metu vidutiniškai buvo laikomi 7787 asmenys          

(2007 m. – 7860). Asmenų, laikomų kalinimo įstaigose, skaičius svyravo nuo 7719 iki 8000. 

 Nuteistųjų pasiskirstymas pagal grupes 2009 m. sausio 1 d.: lengvojoje grupėje – 

apie 7,8 % , paprastojoje – 75,2% ir drausmės grupėje – 5,2% (proc. skaičiuojamas nuo 

nuteistųjų skaičiaus atėmus areštuotus). Šis skaičius metų bėgyje kinta labai neţymiai.  
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Reikia paţymėti, kad nepilnamečių skaičius kasmet neţymiai didėja. Apie 57 proc. 

nepilnamečių yra 17 metų amţiaus, 19 proc. – 18 metų, 17 proc. – 16 metų ir 7 proc. sudaro 14 – 

15 metų nepilnamečiai. 
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Analizuojant 2007 – 2009 metų duomenis matoma daugėjimo tendencija nuteistųjų, 

atliekančių bausmę uţ tyčinius nuţudymus ir nusikalstamas veikas, susijusias su narkotikais ir 

psichotropinėmis medţiagomis. 

Sumaţėjo nuteistųjų, atliekančių bausmę uţ plėšimus ir vagystes, nors Policijos 

departamento duomenimis, būtent turtinių nusikalstamų veikų skaičius padidėjo labiausiai, ypač 

smulkių vagysčių. Tikėtina, kad jų augimo tempas ir toliau bus spartesnis nei kitų nusikalstamų 

veikų. Turtinių nusikaltimų skaičiaus didėjimą gali nulemti kelios prieţastys. Viena jų – 

ekonominių emigrantų ir tarp jų nusikalsti linkusių asmenų grįţimas į Lietuvą. Dar viena 

prieţastis – Baudţiamojo kodekso nuostatos, numatančios švelnesnę atsakomybę uţ vagystes iš 

patalpų, dėl ko šios veikos yra populiarios, kadangi net ir sulaikyti asmenys gali tikėtis sąlyginai 

nedidelės bausmės. 

2009 m. sausio 1 d. laisvės atėmimo vietose buvo kalinama 90 (2008 m. pradţiai –

72) uţsienio šalių piliečių. Iš jų – 69 uţsieniečiai, atliekantys laisvės atėmimo bausmę ir 21 – 

laukiantis teismo nuosprendţio. Didţioji dalis uţsienio piliečių nuteisti uţ nuţudymus (30,4 

proc.), uţ nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir 

psichotropinėmis medţiagomis (13 proc.) ir uţ sunkų sveikatos sutrikdymą (9 proc.). 

 

2008 m. vidutiniškai areštinėse atliko bausmę 109 asmenys (2007 m. – 97). Jų 

skaičius svyravo nuo 90 iki 140. 

Di

desnė pusė nuteistųjų areštu atlieka bausmę uţ vagystes. 
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2008 m. iš įkalinimo įstaigų, atlikus laisvės atėmimo bausmę, buvo išleista 3516 

asmenų ir atlikus arešto bausmę – 1020. 

Teismų nuosprendţiais paskirto laisvės atėmimo bausmės laiko vidurkis 2008 m. – 5 

m. 4 mėn. 20 d., realiai atliekamas laisvės atėmimo bausmės laiko vidurkis – 1 m. 11 mėn. 1 d., 

laikotarpio, praleisto iki nuteisimo tardymo izoliatoriuje, vidurkis – 7 mėn. 15 d. 

 

 

 

VII. SOCIALINĖ REABILITACIJA LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE 

Sudaryti tokias bausmės atlikimo sąlygas, kurios skatintų nuteistuosius gerai elgtis 

bausmės atlikimo metu ir nenusikalsti atlikus bausmę, yra vienas iš Kalėjimų departamento 

strateginių tikslų. Socialinės reabilitacijos procesas organizuojamas programiniu principu. Vis 
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daugiau nuteistųjų suvokia dalyvavimą socialinės reabilitacijos projektuose ne tik kaip galimybę 

anksčiau išeiti į laisvę, bet ir kaip patiems naudingą ir reikalingą veiklą.  

Pataisos įstaigose vykdomos 3 privalomos (parengtos Kalėjimų departamento) ir apie 

90 įstaigose parengtų socialinės reabilitacijos papildomų programų. 2009 m. sausio 1 d. 

papildomose socialinės reabilitacijos programose dalyvavo 3643 (58 proc.) atliekantys bausmę 

asmenys. Pataisos įstaigose organizuota daugiau kaip 1346 kultūros ir sporto renginiai, per 5022 

uţsiėmimai doroviniais, teisiniais, socialiniais klausimais. 

Įkalinimo įstaigos susiduria su daugeliu specifinių problemų, sąlygojamų jose 

laikomų asmenų polinkio į asocialų ar kriminalinį elgesį bei psichikos ypatumų: nusikalstamumu 

įstaigos viduje, narkomanija, autoagresija ir saviţudybėmis. Todėl siekiant efektyvios nuteistųjų 

integracijos į visuomenę, maţinant jų pakartotinio nusikalstamumo riziką, kiekviena įkalinimo 

įstaiga yra parengusi ir vykdo nuo 5 iki 19 specifinių, atitinkančių įstaigoje laikomų asmenų 

poreikius, programų, kuriose dalyvavimas grindţiamas savanoriškumo principu. 

Vykdant socialinės reabilitacijos programas sėkmingai bendradarbiaujama su kitomis 

valstybės institucijomis, ypač esančiomis Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ministerijų 

reguliavimo srityje.  

Nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir reintegracijos procesas tampa ţenkliai 

efektyvesniu panaudojant Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių fondų finansavimo. Kalėjimų 

departamentas ir jam pavaldţios įstaigos per 2008 metus vykdė 12 atskirų projektų. Vien tik per 

2008 metus įsisavinta beveik 6 mln. litų. 

Kalėjimų departamentas, nuo 2005–ųjų metų vykdydamas Europos socialinio fondo 

finansuojamą projektą „Išrinktieji“, beveik 300 asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę 

Lietuvos įkalinimo įstaigose, padėjo tinkamai pasiruošti gyvenimui laisvėje ir sudarė sąlygas 

daugiau nebegrįţti į kalėjimą. Projekte dalyvavę asmenys noriai buvo įdarbinti staliais, 

daţytojais, suvirintojais, mūrininkais. Pareigūnams, kasdien bendraujantiems su nuteistaisiais, 

projekto metu taip pat vyko įvairių mokymų, kursų, seminarų. Projekte dalyvavo Kalėjimų 

departamentui pavaldţios įstaigos – Alytaus, Marijampolės, Panevėţio, Vilniaus 2-ieji pataisos 

namai ir 5 regionų pataisos inspekcijų 17 teritorinių padalinių.  

Projekte „Nuteistųjų rengimas savarankiškam gyvenimui stiprinant motyvaciją 

integruotis į visuomenę ir darbo rinką“ naudos gavo 74 specialistai, dirbantys su nuteistaisiais, 

darbdaviai ir visuomenė. Be to, sukurtas nuteistųjų informavimo sistemos portalas ir Darbo 

birţos skiltis, kur galima ieškotis darbo. Nuteistieji ypač pamėgo mokomąjį ţaidimą „Mano 

kelias“. Ţaisdami jį nuteistieji veikė gyvenimiškose situacijose, ieškojo darbo ar rinkosi draugus, 

stiprino pasitikėjimą savo jėgomis. Projekto metu šį ţaidimą išbandė daugiau kaip 3 tūkst. 

nuteistųjų. Jie pamatė, kad gali gyventi kitaip, gali keistis, gyventi negrįţtant į tą situaciją, 

kurioje jie dabar yra. Projekto partneriai buvo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos 

namai, Pravieniškių 1 ir 3-ieji pataisos namai, Pravieniškių 2-ieji pataisos namai-atviroji 

kolonija, Pravieniškių gydymo ir pataisos namai bei Kauno darbo birţa. Šį projektą Vidaus 

reikalų ministerijos speciali komisija pripaţino novatorišku ir pagerinusiu veiklos rezultatus bei 

tinkamu pritaikyti kitų viešųjų juridinių asmenų veikloje. Projekto tęstinumui uţtikrinti Kalėjimų 

departamentas jau yra parengęs naują 3 metų trukmės projektą „Simuliacinis žaidimas „Mano 

kelias“ 2 versija“.  

Alytaus pataisos namai dalyvavo projektuose: „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš 

laisvės atėmimo vietų socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas“, „Nuteistųjų 

profesinis orientavimas, psichologinis konsultavimas, profesinis mokymas ir darbinių įgūdžių 

ugdymas, siekiant palengvinti grįžusiųjų iš laisvės atėmimo vietų socialinę integraciją“. 

Dalyvaudami šiuose projektuose nuteistieji galėjo baigti mūrininko, pastatų apšiltintojų ir 

daţytojų mokymo programas. 

Pravieniškių 3-ieji pataisos namai vykdė projektą „Pravieniškių nuteistųjų asmenų 

socialinė integracija“. Projekto vykdymo metu sudarytos sąlygos nuteistiesiems įgyti darbo 

rinkoje paklausią staliaus profesiją, gauti reikalingų ţinių ieškantis darbo, buvo skatinama 
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motyvacija darbui ir mokymuisi. Per dvejus projekto vykdymo metus staliaus kvalifikacijos 

paţymėjimus gavo 158 nuteistieji, 57 nuteistieji gavo paţymas apie mokymo kurso išklausymą. 

Didelis dėmesys skiriamas nepilnamečių nuteistųjų socialinei reabilitacijai. Siekiant 

gerinti suimtųjų ir nuteistųjų nepilnamečių socialinę integraciją, skirti daugiau dėmesio jų 

lavinimui, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namuose, panaudojant Europos 

Sąjungos fondų lėšas, pastatytas ir įrengtas Nepilnamečių nuteistųjų socialinės integracijos į 

visuomenę centras. Savo veiklą centras pradeda 2009 metų pradţioje. Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose įsteigtas Socialinės integracijos į visuomenę skyrius, 

kurio darbuotojai rūpinasi centre esančiais nepilnamečiais. Tokiu būdu siekiama sudaryti artimą 

gyvenimui laisvėje socializacijos aplinką nepilnamečiams nuteistiems prieš juos paleidţiant iš 

pataisos įstaigos. Planuojama, kad per metus centre pabuvos apie 40 nuteistųjų: vienu metu 

centre apgyvendinama iki 10 nuteistųjų, kuriems iki lygtinio paleidimo arba lygtinio atleidimo 

nuo bausmės lieka ne daugiau kaip trys mėnesiai. Siekiama sukurti unikalų, kol kas 

neegzistuojantį Lietuvoje nuteistųjų resocializacijos modelį. Su nuteistuoju bus dirbama 

individualiai, bus bendraujama su jo aplinkoje, į kurią jis ruošiasi grįţt, esančiais ţmonėmis, bus 

stebima, kaip jam pavyko integruotis išėjus į laisvę.  

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai pasirašė Norvegijos 

finansinio mechanizmo projekto ,,Nuteistų nepilnamečių įkalinimo sąlygų gerinimas – priemonė 

sėkmingai nepilnamečių resocializacijai“ įgyvendinimo sutartį. Bendra projekto išlaidų suma 

apie 6 mln. Lt. Projekto įgyvendinimo metu bus remontuojamos įstaigoje laikomų nepilnamečių 

gyvenamosios patalpos, siekiama maţinti skirtumą tarp gyvenimo laisvėje ir kalinimo metu. 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, pasinaudojant Europos 

Sąjungos fondų lėšomis, buvo modernizuota kepykla, kurioje šiuo metu nepilnamečiai, išklausę 

teorines ţinias, gali atlikti praktiką ir įgyti duonos kepėjo ir konditerio profesiją. 

 Įgyvendinant Nepilnamečių justicijos 2004-2008 m. programą 2008 metais buvo 

vykdomos 2 priemonės: 

1. Organizuoti kultūros renginiai už laisvės atėmimo vietos ribų. Kadangi viena 

prioritetinių įstaigos veiklos krypčių - spręsti nepilnamečių socialinės integracijos problemas, t. 

y. maţiau galimybių turinčių (esančių iš kultūriškai, geografiškai, socialiai - ekonomiškai 

nepalankios aplinkos ir ,,iškritusių“ iš visuomenės) reintegravimas į visuomeninį gyvenimą, 

todėl ypatingas dėmesys skiriamas nuteistųjų uţimtumui didinti ne tik vykdant uţimtumo 

programas, bet ir organizuojant jiems renginius įstaigoje bei uţ įstaigos ribų. Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose per 2008 m. 33 nuteistiesiems 

(vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 140 str., 2 d.) kaip paskatinimo 

priemonė buvo suteikta teisė aplankyti kultūrinius renginius: jie lankėsi kino teatre, muziejuje, 

dalyvavo paţintinėje ekskursijoje, plaukimo varţybose. Lyginant su 2007 m. per ataskaitinius 

metus renginius aplankė 6 nepilnamečiais daugiau.  

2. Gerinti nuteistųjų nepilnamečių fizinę sveikatą – sudaryti tinkamas sąlygas 

sportuoti, tenkinti kultūros ir religinius poreikius Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-

pataisos namuose. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje organizuoti 185 renginiai, tarp jų ir rudens 

spartakiada, kurioje dalyvavo Kauno kunigų seminarijos studentai, Kauno regiono pataisos 

inspekcijos darbuotojų komanda, įstaigos darbuotojų ir nuteistųjų komanda. Buvo įsigytas sporto 

inventorius, nuteistiesiems nupirkta sportinė apranga bei avalynė. 

 

Įkalinimo įstaigose organizuojamas suimtųjų ir nuteistųjų bendrasis lavinimas ir 

profesinis mokymas.  
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Nuteistųjų pasiskirstymo pagal išsilavinimą skaičius 2009 m. sausio 1 d. procentine 

išraiška išlieka panašus kaip 2008 m. pradţioje.  

Beveik visose laisvės atėmimo vietose veikia bendrojo lavinimo mokyklų 

konsultaciniai punktai (išskyrus Kauno tardymo izoliatorių), profesinių mokyklų filialai 

(išskyrus Laisvės atėmimo vietų ligoninę, Kauno tardymo izoliatorių, Lukiškių tardymo 

izoliatorių-kalėjimą, Šiaulių tardymo izoliatorių). 2008 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti nauja 

suaugusiųjų vidurinė mokykla Kybartų pataisos namuose.  

2009 m. sausio 1 d.  bendrojo lavinimo mokyklų filialuose, konsultaciniuose 

punktuose ir profesinių mokyklų filialuose mokėsi 1884 (30 proc.) nuteistieji, atliekantys laisvės 

atėmimo bausmę.  

2008 m.  pabaigoje bendrojo lavinimo mokyklų konsultaciniuose punktuose  mokėsi 

983 nuteistieji (2007 m. – 978). 

2008 m. vidurinio išsilavinimo paţymėjimus gavo 50  nuteistųjų (2007 m. – 51), pagrindinio 

išsilavinimo – 121 (2007 m. – 90). 

Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime Vilniaus Jaunimo ir suaugusiųjų 

konsultacinis bendrojo lavinimo centras, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro 2009-09-

01 įsakymu Nr. 1800 (Ţin., 2005, Nr. 109-3991) ,,Dėl uţsieniečių ir Lietuvos Respublikos 

piliečių, atvykusių ar grįţusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų 
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ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, vykdo ir uţsieniečių pagrindinį bei bendrąjį lavinimą. Per 2008 m. 10 uţsieniečių, 

laikomų įstaigoje, mokėsi lietuvių kalbos pagrindų pagal patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro  

programą ,,Lūţis“. Tik baigę šiuos mokymus (programa vienerių metų) asmenys gali toliau 

mokytis pagrindinio ir bendrojo lavinimo dalykų.  2008 m. šiuos mokymus baigė 3 asmenys, iš 

kurių – 1 italas ir 2 rusai. 

Taip pat įkalinimo įstaigose įsteigti laisvėje veikiančių profesinių mokyklų filialai. 

2009 m. sausio 1 d. profesinių mokyklų filialuose mokėsi 991 (2008 m. pabaigoje – 1095) 

nuteistasis. Atsiţvelgiant į darbo jėgos rinkos paklausą, rengiami paklausesnių profesijų – 

kompiuterių operatorių, kirpėjų, stalių, stalių-apdailininkų, mūrininkų-apdailininkų, duonos 

kepėjų – specialistai. Tačiau ne visi pageidaujantys nuteistieji turi galimybę bausmės atlikimo 

metu baigti profesinę mokyklą. Tai sąlygoja kelios prieţastys: 

– ribotas vietų skaičius įkalinimo įstaigose veikiančiuose profesinių mokyklų 

filialuose; 

– kadangi profesinėje mokykloje mokslas trunka maţiausiai vienerius metus, neturi 

galimybės jos baigti nuteistieji, kuriems paskirtas trumpesnis kaip vieneri metai bausmės laikas.  

2008 m. profesinės mokyklos baigimo paţymėjimus gavo 871 (2007 m. – 912) 

nuteistasis. Įkalinimo įstaigoje baigusiam profesinę mokyklą nuteistajam išduodamas toks pat 

baigimo paţymėjimas, kaip ir laisvėje įgijusiam profesiją asmeniui. 

Bendradarbiaujant su Vilniaus pedagoginiu universitetu, parengta ir vykdoma 

speciali programa, kurios dalyviai – nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, – mokosi 

pagal aukštosios mokyklos programą. 2009 m. sausio 1 d. Vilniaus pedagoginiame universitete 

mokėsi 7 nuteistieji: 5 Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ir 2 Pravieniškių 2-uosiuose  

pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. 

Besimokančių nuteistųjų 2008 m. procentine išraiška didţiausia dalis buvo Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose (98 proc.), Lukiškių kalėjime (92 proc.), 

Vilniaus 1-uosiuose pataisos namuose (65 proc.), Panevėţio pataisos namuose (56 proc.), 

Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose (44 proc.). Kybartų pataisos namuose 2008 m. 

atidarius suaugusiųjų vidurinės mokyklos filialą besimokančiųjų skaičius išaugo nuo 14 proc. iki 

32 proc. 

Darbinių įgūdţių išsaugojimas, naujų, darbo rinkoje paklausių profesijų, įsisavinimas 

yra viena svarbiausių nuteistųjų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, sėkmingos integracijos į 

visuomenę sąlygų. Šią funkciją geriausiai galėtų atlikti valstybės įmonės, veikiančios prie 

pataisos įstaigų. Tačiau dėl esamų ekonominių sąlygų (didesnė dalis gamyboje naudojamų 

įrengimų yra neekonomiški, fiziškai ir moraliai susidėvėję; esant ribotai gaminamos produkcijos 

paklausai, maţėja valstybės įmonių gamybos mastai; apyvartinių lėšų stoka neleidţia keisti 

gamybos profilio, išplėsti apimčių) valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų šiuo metu įdarbinama 

tik penktadalis nuteistų laisvės atėmimu asmenų. 
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2008 metais valstybės įmonės didino išleidţiamos produkcijos asortimentą bei 

įsisavino 76 naujus gaminius ir 6 paţangias technologijas, įsigijo naujos įrangos. Naujų 

technologijų diegimas gamybos procese yra labai svarbus siekiant nuteistiesiems suteikti kuo 

naujesnes ţinias, kad jie įgytų praktikos, kurią galėtų pritaikyti laisvėje. Darbas valstybės įmonėse 

prie pataisos įstaigų nuteistiesiems leidţia uţsidirbti, o tuo pačiu ir įgyti įgūdţių, kurie galėtų būti 

pritaikyti laisvėje.  

Per 2008 metus valstybės įmonės pagamino prekinės produkcijos uţ 37 mln. 48 

tūkst. Lt, palyginus su 2007 metais produkcijos pagaminta 4 mln. 345,0 tūkst. Lt daugiau (2007 

m. – 32 mln. 703 tūkst. Lt). Gamybos apimtys padidėjo visose valstybės įmonėse prie pataisos 

įstaigų. Per 2008 metus prekinės produkcijos ir paslaugų eksportas sudarė 1 mln. 144,4 tūkst. Lt 

(2007 metus – 1 mln. 500,4 tūkst. Lt).  

Suprantant valstybės įmonių prie pataisos įstaigų svarbią reikšmę nuteistųjų 

resocializacijos procese, Teisingumo ministro 2008 m. geguţės 7 d. įsakymu Nr. 1R-186 „Dėl 

Valstybės įmonių prie pataisos įstaigų veiklos tobulinimo 2008-2009 metų priemonių plano 

patvirtinimo“ buvo patvirtintos priemonės 2008-2009 metams, siekiant uţtikrinti veiksmingą 

valstybės įmonių prie pataisos įstaigų veiklą. Vykdant minėtą Priemonių planą Kalėjimų 

departamentas per 2008 metų IV ketvirtį parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 

„Dėl darbo vietų steigimo valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų ir šių įmonių pastatų ir 

technologinių įrengimų renovacijos 2010 – 2012 metų programos“ projektą ir pateikė jį Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijai. Šios programos pagrindiniai tikslai – gerinti valstybės 

įmonių materialinę bazę ir konkurencingumą, tobulinti valstybės įmonių gamybos procesą, 

uţtikrinti jų atitiktį šiuolaikiniams statinio reikalavimams, padidinti pastatų energetinį 

naudingumą, patalpų naudojimo ir prieţiūros sąlygas bei uţtikrinti dirbančių nuteistųjų darbo 

sąlygas.  

 

VIII. NUTEISTIEJI, ESANTYS PATAISOS INSPEKCIJŲ ĮSKAITOJE 

2008 m. Pataisos inspekcijų įskaitoje vienu metu vidutiniškai buvo 8151 nuteistasis 

(2007 m. – 8346), iš jų 875 nepilnamečiai (2007 m. – 710).  

2009 m. sausio 1 d. teritorinių pataisos inspekcijų įskaitoje buvo 7842 nuteistieji, iš 

jų: 

– 853 nepilnamečiai (10,9 proc.); 

– 688 moterys (8,8 proc.), iš jų 72 nepilnametės. 

 Reikia paţymėti, kad nepilnamečių skaičius, maţėjant bendram pataisos inspekcijų 

įskaitoje esančių asmenų skaičiui, nuo 2007 m. didėja. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Didţiausią dalį pataisos inspekcijų įskaitoje esančių asmenų sudaro asmenys, 

kuriems bausmės vykdymas atidėtas – 50,9 proc., lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų bei lygtinai 

atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą – 20,4 proc., nuteistieji laisvės apribojimo 

bausme – 17,5 proc. 
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Kalėjimų departamentui pavaldţiose regionų pataisos inspekcijose ir jas 

sudarančiose teritorinėse pataisos inspekcijose yra patvirtinti 273 etatai (iš jų – 223 pareigūnų 

etatai teritorinėse pataisos inspekcijose). Teritorinėse pataisos inspekcijose 2008 m. gruodţio 31 

d. dirbo 206 pareigūnai.  



28 

 

 
 

 

2009 m. sausio 1 d. nei vienoje teritorinėje pataisos inspekcijoje darbo krūvis 

neviršijo Kalėjimų departamento direktoriaus 2007 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-88 patvirtinto 

normatyvo, kad vienas pataisos inspekcijos pareigūnas (vyresnysis inspektorius ir inspektorius) 

turi dirbti ne daugiau kaip su 70 pataisos inspekcijos įskaitoje esančių asmenų. Iš 49 teritorinių 

pataisos inspekcijų 48 (98,0 proc.) darbo krūvis neviršijo 50 nuteistųjų vienam pareigūnui, 34 

teritorinėse pataisos inspekcijose (69,4 proc.) darbo krūvis neviršijo 40 nuteistųjų vienam 

pareigūnui, o 17 teritorinių pataisos inspekcijų (34,7 proc.) darbo krūvis neviršija 30 nuteistųjų 

vienam pareigūnui.  

 

 

Pataisos inspekcijų įskaitoje esančių asmenų 

uţimtumas darbine veikla 

 
Palyginus su 2008 m. sausio 1 d. duomenimis, kuomet iš pataisos inspekcijų įskaitoje 

buvusių 8278 nuteistųjų dirbo 3637 nuteistieji,  2009 m. sausio 1 d. iš 7842 asmenų, dirbo 2868 

asmenys, o tai net 7,3 proc. maţiau. 2009 m. pradţiai 7,1 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 

2008 m. duomenimis, sumaţėjo ir asmenų, turinčių nuolatinį pragyvenimo šaltinį (gavo 

atlyginimą, senatvės ar invalidumo pensijas) ir sudarė 40,9 proc.  

Iš 1606 nuteistųjų, per 2008 m. buvusių pataisos inspekcijų įskaitoje turėjo teismo 

paskirtą įpareigojimą atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę ţalą 5922832 Lt. sumai, 916 

nuteistųjų (57 proc.) šį teismo skirtą įpareigojimą per 2008 m. visiškai įvykdė, o atlyginta suma – 

2371231 Lt (40 proc.). 
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Šiuolaikinėje bausmių vykdymo politikoje akcentuojama alternatyvių bausmių, 

nesusijusių su laisvės atėmimu, svarba, nuteistųjų resocializacija, jų aktyvus įtraukimas į 

visuomenės gyvenimą, siekiant, kad sumaţėtų pakartotiniai nusikaltimai.  

2007 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Probacijos sistemos Lietuvoje 

koncepciją ir Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – 

Probacijos koncepcijos planas), o 2008 m. pakeitus šį priemonių planą, numatyta jį įgyvendinti 

per 2008-2012 metus ir tam numatyta skirti 23 mln. 746 tūkst. litų. Probacijos sistemos Lietuvoje 

koncepcija yra siekiama uţtikrinti nuteistųjų, kuriems taikoma probacija, efektyvų 

resocializacijos procesą, leisiantį įgyvendinti nusikalstamų veikų prevenciją ir maţinti jų 

recidyvą bei uţtikrinti visuomenės, jos grupių, atskirų narių ir visos valstybės saugumą. Kartu 

turėtų sumaţėti ir įkalinimo įstaigose esančių asmenų skaičius, kadangi Lietuvoje dar 

pakankamai daug asmenų, teistų uţ nesunkias ir neatsargias nusikalstamas veikas, atlieka laisvės 

atėmimo bausmę, kuri, kaip rodo praktika, tokiems asmenims nėra tokia efektyvi, kaip bausmės, 

alternatyvios laisvės atėmimui. 

Įgyvendinant Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo priemonių 

planą iš esmės būtų sprendţiama ir probacijos (pataisos inspekcijų tarnybų) materialinio ir 

techninio aprūpinimo bei ţmogiškųjų išteklių problema. 

Šių metų kovo 12 dieną Kalėjimų departamentas, Nacionalinė ţurnalistų kūrėjų 

asociacija ir Lietuvos kalinių globos draugija pakvietė ţurnalistus ir nuteistuosius dalyvauti 

naujuose kūrybos konkursuose „Bausti negalima pasigailėti – 2008“. Šio konkurso ţurnalistams 

tikslas - įvertinti konkursui pateiktus nacionalinės ir regioninės (miestų ir rajonų) spaudos, 

televizijos, radijo ir interneto ţurnalistų darbus, kuriais siekiama supaţindinti visuomenę su 

probacijos vykdymo procesu, su nuteistų asmenų socialine reabilitacija, su įkalinimo įstaigų bei 

pataisos inspekcijų darbuotojų veikla, su pataisos namų istorija, reformomis bausmių vykdymo 

sistemoje; skatinti ţurnalistus ir visuomenę aktyviai dalyvauti vykdant probaciją, nuteistųjų 

resocializacijos procese. Konkurso nuteistiesiems tikslas – įvertinti bausmių vykdymo sistemą 

pačių nuteistųjų akimis, įtraukti nuteistuosius į resocializacijos procesą. 

Paţymėtina, kad įgyvendinant Probacijos sistemos Lietuvoje koncepciją, iš uţsienio 

valstybių yra įsigytos paţangios, pasaulyje pripaţintos, pakartotinės nusikalstamos veikos rizikos 

vertinimo metodikos ir prieţiūros programos. Įsigytos ir adaptuotos naujos metodikos ir 

programos sudarys sąlygas efektyvesnei probacijos pareigūnų tarnybinei veiklai ir geresnei 

nuteistųjų reabilitacijai bei integracijai į visuomenę. Dirbant pagal minėtas metodikas bus galima 

efektyviau įvertini nuteistojo riziką pakartotinai nusikalsti, o ją įvertinus, bus parenkamos būtent 

tos prieţiūros ir pagalbos priemonės, kurios yra reikalingos konkrečiam asmeniui. 

Pataisos inspekcijos 2008 metais sėkmingai vykdė Europos Sąjungos ar kitų fondų 

paramos lėšomis finansuojamus projektus. Kauno regiono pataisos inspekcija uţbaigė Europos 

sąjungos struktūrinių fondų finansuotą projektą „Profesinių ir socialinių įgūdžių ugdymas, 

orientuotas į individualius jaunų žmonių nuteistų bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės atėmimu, 

ir paleistų iš laisvės atėmimo vietų poreikius“, kurio tikslas – nepilnamečių ir jaunimo profesinių 

ir socialinių įgūdţių ugdymas. 

Klaipėdos regiono pataisos inspekcija vykdė projektą „Nauja galimybė“ (A new 

chance). Projektas finansuotas iš Europos Sąjungos Socrates programos koordinavimo paramos 

fondo. Tai tęstinis projektas kuris bus vykdomas iki 2009 rugpjūčio 1d. Projekto tikslas – didinti 

asmenų,  grįţusių iš pataisos namų socialinę integraciją mokant juos naudotis naujomis 

informacinėmis technologijomis, pasitelkiant geriausią projekte dalyvaujančių organizacijų 

mokymo patirtį. 

Šiaulių regiono pataisos inspekcija uţbaigė vykdyti projektą „EQUAL – atvirų durų 

link“. Projekto pagrindinis tikslas – skatinti atlikusių laisvės atėmimo bausmę asmenų 

iniciatyvumą siekiant keisti visuomenės nuostatas ir maţinti socialinę atkirtį visuomenėje bei 

konkurencingoje darbo rinkoje Šiaulių regione, taikant inovatyvias-eksperimentines savimonės 

keitimo priemones. 
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IX. NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ) SVEIKATOS PRIEŢIŪRA, 

NARKOMANIJOS IR UŢKREČIAMŲ LIGŲ PREVENCIJA 

 

Medicininės paslaugos suimtiesiems ir nuteistiesiems yra teikiamos 14 sveikatos 

prieţiūros tarnybų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Įkalinimo įstaigose organizuojama trijų 

lygių sveikatos prieţiūra: 

– pirmasis lygis – ambulatorinė medicinos pagalba. Šias paslaugas teikia kiekvienoje 

įkalinimo įstaigoje esanti sveikatos prieţiūros tarnyba; 

– antrasis lygis – stacionarinė medicinos pagalba. Šias paslaugas teikia Laisvės 

atėmimo vietų ligoninė; 

– trečiasis lygis – medicinos pagalba viešosiose sveikatos prieţiūros įstaigose. Ši 

pagalba teikiama įkalintiems asmenims, kai Laisvės atėmimo vietų ligoninė neturi galimybių 

arba teisės (pagal turimą licenciją) suteikti reikalingos medicinos pagalbos. 

2009 m. sausio 1 d. įkalinimo įstaigų sveikatos prieţiūros tarnybose ir Laisvės 

atėmimo vietų ligoninėje dirbo apie 100 gydytojų, 200 slaugos ir kitų medicinos specialistų bei 

12 farmacijos darbuotojų. 

2008 m. į Laisvės atėmimo vietų ligoninę atvyko gydytis  2574 (2007 m. – 2436) 

ligoniai. 

Vidutinis gydymo laikotarpis sudarė 18,1 d. (2007 m. – 20,6) dienos.  

Šiandien galiojantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir ţalos sveikatai 

atlyginimo įstatymas įpareigoja laisvės atėmimo vietų sveikatos prieţiūros tarnybas teikti savo 

pacientams tokio pat lygio asmens sveikatos prieţiūros paslaugas, kokios yra teikiamos 

asmenims laisvėje. Uţ netinkamą, nekokybišką sveikatos prieţiūros paslaugų suteikimą ar 

suteikimą ne laiku laisvės atėmimo vietose laikomi pacientai gali reikalauti atlyginti jų sveikatai 

padarytą ţalą. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas pacientų sveikatos prieţiūros kokybės 

gerinimui, diegiant kokybės vadybos sistemą, virusinių B ir C hepatitų, ŢIV/AIDS, tuberkuliozės 

kokybiškai diagnostikai, nepertraukiamam pilnaverčiam gydymui ir prevencijai.  

Įkalinimo įstaigose, kaip ir visoje Lietuvoje, susiduriama su narkotinių medţiagų 

vartojimu ir to rezultate plintančiomis labai pavojingomis uţkrečiamomis ligomis (ŢIV infekcija, 

virusiniai  B ir C hepatitai). Įkalinimo įstaigose laikomi asmenys yra visuotinai pripaţinti aukštos 

rizikos grupe narkotinių medţiagų vartojimo ir platinimo atţvilgiu, todėl nenuostabu, kad 

įkalinimo įstaigose narkomanijos problema labiau akcentuota negu bendrai visuomenėje. 

Narkotinių medţiagų plitimą įkalinimo įstaigose lemia įprotis vartoti narkotikus dar būnant 

laisvėje. 

Įkalinimo įstaigų sveikatos prieţiūros tarnybos pagal kompetenciją ir licencijuotų 

paslaugų sąrašą uţtikrina ir teikia įstaigoje laikomiems asmenims, priklausomiems nuo 

narkotinių ir psichotropinių medţiagų, asmens sveikatos prieţiūros paslaugas ir pagalbą 

abstinencijos atvejais. Siekiant gerinti šių paslaugų kokybę, būtina turėti narkomanų 

reabilitacijos centrą, atitinkantį visus tokio tipo įstaigai keliamus reikalavimus, su specialiai 

išmokytu personalu.  

Narkotikus vartojantys asmenys daug daţniau uţsikrečia pavojingomis 

uţkrečiamomis ligomis, tarp jų ir ŢIV. Vienu metu įkalinimo įstaigose laikoma 270 – 300 ŢIV 

infekuotų asmenų.  
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2009 m. sausio 1 d. 20,1 proc. įkalinimo įstaigose laikomų asmenų turėjo psichikos ir 

elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir/ar psichotropines medţiagas. Daugiausia tokių asmenų 

atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose (358), Alytaus pataisos namuose (318), Kybartų 

pataisos namuose (244), Pravieniškių 1-uosiuose pataisos namuose (137), Vilniaus 2-uosiuose 

pataisos namuose (102). 

2009 m. sausio 1 d. kalinimo įstaigose buvo 12 nuteistųjų,  sergančių AIDS. Vieno 

ţmogaus gydymas dėl ŢIV arba AIDS metams kainuoja 28-32 tūkst. litų  ir gydymas tęsiamas 

visą paciento gyvenimą.  

Ne maţiau opi problema išlieka virusinių B ir C hepatitų gydymas. Vieno asmens, 

sergančio virusiniu C hepatitu, gydymo kursas kainuoja apie 55 tūkst. litų. Tokių asmenų 

įkalinimo įstaigose jau yra apie 200, o jeigu dar prisideda ŢIV – gydymo kaina dar daugiau 

išauga. 

2008 m., palyginti su 2007 m., laisvės atėmimo vietose sumaţėjo sergamumas 

tuberkulioze (nauji atvejai ir recidyvai). 2009 m. sausio 1 d. sergančių aktyvia tuberkulioze buvo 

106 (2008 m. sausio 1 d. – 128) asmenys. Viena iš opiausių problemų – dauginis vaistinis 

atsparumas, kuris kiekvienais metais vis didėja. Kiekvienais metais auga ir antrinis vaistinis 

atsparumas, nes nuteistieji, kuriems gydymo kursas nebūna baigtas laisvės atėmimo vietose, 

paleisti į laisvę daţniausiai gydymo netęsia arba į gydytoją kreipiasi vėliau negu 2 mėnesiai nuo 

paleidimo į laisvę.  

Mirtys laisvės atėmimo vietose 

 

Duomenų pavadinimas 2006 m. 2007 m. 2008 m. 

Bendras laisvės atėmimo vietose 

mirusių asmenų skaičius, iš jų: 

27 29 26 

mirė dėl ligos 20 14 15 

nusiţudė 6 11 10 

buvo nuţudyti - 4 - 

nelaimingas atsitikimas - - 1 

neatsargus gyvybės atėmimas 1 - - 
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X. ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ SAUGUMO UŢTIKRINIMAS 

 IR KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ 

 

Dėl lėšų stygiaus įkalinimo įstaigos beveik neturi paţangių inţinerinių-techninių 

apsaugos priemonių. Įkalinimo įstaigų apsauga pagrinde uţtikrinama ţmogiškaisiais ištekliais, 

įrengti apsaugos bokšteliai. Tačiau pagal finansines galimybes įkalinimo įstaigos aprūpinamos 

naujausia technika, būtinomis saugumo priemonėmis, kad pareigūnai galėtų efektyviai uţkardyti 

teisės paţeidimus, uţdraustų turėti suimtiesiems ir nuteistiesiems daiktų patekimą į įkalinimo 

įstaigas.Iš modernesnės įrangos galima būtų paminėti tai, kad 12 įkalinimo įstaigų turi bagaţo 

patikros introskopus, kurių dėka aptinkami nuteistiesiems (suimtiesiems) draudţiami turėti 

daiktai (mobilieji telefonai, SIM kortelės, pinigai, narkotinės medţiagos) ir vienoje įkalinimo 

įstaigoje – Pravieniškių 1-uosiuose pataisos namuose, įrengtas mobiliojo ryšio blokavimo 

įrangos komplektas. Modernios technikos stygių kiek įmanoma stengiamasi kompensuoti 

fizinėmis apsaugos priemonėmis.  

Kalėjimų departamentas Norvegijos finansiniam mechanizmui 2008 metais pateikė 

paraišką projektui „H&S“ finansuoti.  Paraiška nebuvo pripaţinta tinkama finansuoti, todėl 

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldţiose įstaigos neteko galimybės įgyvendinti projektą, kurio 

metu būtų įsteigtas infekcinių ligų skyrius Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose, įdiegta 

perimetro išorės vaizdo stebėjimo sistema laisvės atėmimo vietose. Planuotas projekto biudţetas 

– 1 971 403 eurų, t.y., beveik 6,8 mln. litų. 

Nuo 2006 m. liepos mėn. Pravieniškių-2 gyvenvietėje veikia patrulinė grupė, kurią 

sudaro visų Pravieniškių II gyvenvietėje esančių laisvės atėmimo vietų pareigūnai. Šios 

patrulinės grupės tikslas – uţkardyti viešosios tvarkos paţeidimus ir draudţiamų nuteistiesiems 

turėti daiktų patekimą į pataisos įstaigas. Per 2008 metus patrulinės veiklos metu buvo paimti 85 

mobilieji telefonai, 27 jų įkrovėjai, 63 SIM kortelės, 35,8 l skysčių, turinčių alkoholio kvapą, 

uţfiksuoti 6 eismo taisyklių paţeidimai, pradėti 6 ikiteisminiai tyrimai uţ neteisėtą disponavimą 

narkotinėmis ar psichotropinėmis medţiagomis, turint tikslą jas platinti, sulaikyti 6 nuteistieji, 

padarę teisės paţeidimus. 

Pareigūnų patruliavimas uţ įkalinimo įstaigų teritorijų ribų organizuotas ir Alytaus 

bei Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose. 

 Įkalinimo įstaigose per 2007 metus iš nuteistųjų ar bandant jiems perduoti buvo 

paimti 3954 vnt. mobiliojo ryšio telefonai ir 2656 SIM kortelės, per 2008 metus – 4580 vnt. 

mobiliųjų telefonų ir 2895 SIM kortelių. Tam buvo įsigytas nešiojamas elektronikos prietaisas 

mobiliųjų telefonų ir jų priedų paieškai. 

 Per 2008 metus laisvės atėmimo vietų pareigūnai kratų ir apţiūrų metu rado pas 

nuteistuosius ir paėmė – 57,9 l alkoholio; 245g narkotinių ir psichotropinių medţiagų; 3038 

mobiliųjų telefonų; 2149 SIM kortelių.  

Per ataskaitinį laikotarpį uţregistruotas vienas realus pabėgimas saugomo objekto –

Kybartų pataisos namų ir aštuoni nesugrįţimai iš atvirosios kolonijos. 

2006 m. įkalinimo įstaigose uţregistruota 190 nusikalstamų veikų, iš jų 123 – dėl 

neteisėtos narkotikų apyvartos; 2007 m. – 210 nusikalstamų veikų, iš jų 152 dėl neteisėtos 

narkotikų apyvartos; 2008 m. – 215 nusikalstamų veikų, iš jų 140 dėl neteisėtos narkotikų 

apyvartos. Per 2006 – 2008 metus nusistovėjo tendencija, kad nusikalstamos veikos, susijusios 

su neteisėta narkotikų apyvarta, sudaro apytiksliai du trečdalius visų uţregistruotų nusikalstamų 

veikų.  
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2006 metais, įtarus su narkotikų apyvarta susijusių veikų padarymu, pareikšti įtarimai 

53 asmenims, 2007 metais – 47, 2008 metais – 76. 2008 metais įtariamų asmenų sulaikymo 

efektyvumas pagerėjo. 

Pagrindiniai narkotinių ir psichotropinių medţiagų patekimo keliai 2006 – 2008 

metais išliko šių medţiagų permetimas per laisvės atėmimo vietų apsaugines tvoras, narkotinių ir 

psichotropinių medţiagų siuntimas į laisvės atėmimo vietas bei narkotinių ir psichotropinių 

medţiagų perdavimas suteiktų trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų su nuteistaisiais 

(suimtaisiais) metu. Permetimai, o taip pat narkotinių ir psichotropinių medţiagų siuntimas į 

laisvės atėmimo vietas, populiarūs, nes taip išvengiama tiesioginio kontakto ir padidinama 

galimybė išvengti baudţiamosios atsakomybės. Šiuo metu daţnėja atvejų, kai narkotinės ir 

psichotropinės medţiagos slepiamos ir pernešamos į laisvės atėmimo vietas ţmogaus kūno 

ertmėse. Pastarasis narkotinių ir psichotropinių medţiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas 

būdas yra sunkiausiai uţkardomas, kadangi ţmogaus kūno ertmių patikrinimui ne visada 

pakanka teisinio pagrindo. 

2008 metais uţfiksuotas atvejis, kai Šiaulių tardymo izoliatoriuje Apsaugos ir 

prieţiūros skyriaus priţiūrėtojas į įstaigą bandė įnešti cigarečių pakelį su jame buvusiomis 

septyniomis cigaretėmis ir dviem paketėliais, apvyniotais balta plastikine plėvele (po ekspertizės 

nustatyta, kad tai narkotinės medţiagos). Šiaulių m. 1-ajame PK dėl šio įvykio buvo pradėtas 

ikiteisminis tyrimas, kuris perduotas Klaipėdos apygardos prokuratūrai, o vėliau – Generalinei 

prokuratūrai. 

Didėja nusikalstamų veikų, susijusių su suimtųjų ir nuteistųjų pasipriešinimu 

įkalinimo įstaigų pareigūnams, skaičius: 2006 metais uţregistruota 3 nusikalstamos veikos, 2007 

metais – 3 nusikalstamos veikos, o 2008 metais – 10 tokių nusikalstamų veikų. 

  

XI. VYKDOMOS PROGRAMOS 

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldţios įstaigos dalyvauja įgyvendinant 

nacionalinio lygio programas: 

1. Valstybinė smurto prieš moteris maţinimo strategija. Nupirktos smurto prieš 

moteris rizikos vertinimo metodikos SARA adaptavimo Lietuvos laisvės atėmimo vietose ir 

pataisos inspekcijose paslaugos, taip pat organizuoti mokymai šios metodikos naudotojams – 

laisvės atėmimo vietų ir pataisos inspekcijų psichologams. 

2. Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programa. 
Parengtos Metodinės rekomendacijos dėl seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos programos 

įgyvendinimo laisvės atėmimo vietose, yra nupirktos Seksualinės rizikos vertinimo metodikos 

SVR-20 adaptavimo paslaugos, organizuojami mokymai laisvės atėmimo vietų ir pataisos 
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inspekcijų psichologinių tarnybų specialistams. Atliekamas nuteistųjų, atliekančių bausmę uţ 

seksualinės prievartos nusikaltimus prieš vaikus įvertinimas metodika STATIC-99. 

3. Nepilnamečių justicijos 2004 – 2008 metų programa. Organizuoti mokymai 

pataisos inspekcijų ir laisvės atėmimo vietų pareigūnams, dirbantiems su nepilnamečiais, 

Lietuvoje ir uţsienyje (Vokietijoje). Organizuoti kultūros renginiai nepilnamečiams, 

atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, uţ laisvės atėmimo vietų ribų. Nepilnamečiams, 

esantiems pataisos inspekcijų įskaitoje, organizuota viktorina „Aš ţinau 2008“ ir dviejų dienų 

paţintinis ţygis.  

 

Siekiant uţtikrinti narkomanijos prevenciją, uţkrečiamų ligų profilaktiką, laisvės 

atėmimo vietose, vykdomos  nacionalinės programos: 

4. Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programa. 
Pagal šią programą nuolat atliekamos suimtųjų ir nuteistųjų apţiūros apsvaigimui nuo 

psichoaktyviųjų medţiagų nustatyti, įsigytos greito narkotinių ir psichotropinių medţiagų 

nustatymo organizmo terpėse priemonės, dalyvauta seminaruose, kuriuose dalintasi naujausia 

patirtimi ir ţiniomis apie naujas technologijas. 

5. Valstybinė lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2006–2009 

metų programa. Pagal šią programą buvo įsigytos vakcinos nuteistųjų skiepijimui nuo virusinio 

hepatito B, lytiškai plintančių infekcijų profilaktikai skirtos priemonės, suorganizuotas 

seminaras, atliekami tyrimai dėl lytiškai plintančių infekcijų. 

6. Valstybinė ŢIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003 – 2008 metų programa 
Vykdant šią programą  įsigyta medikamentų, medicininės paskirties prekių (apsauginių pirštinių, 

savaime uţsirakinančių švirkštų, greito nustatymo ŢIV testų ir kt.), skiepijami Kalėjimų 

departamentui pavaldţių įstaigų pareigūnai nuo virusinio hepatito B, išleista informacinė 

medţiaga apie ŢIV/AIDS problemos aktualumą suimtiesiems ir nuteistiesiems, apie ŢIV/AIDS ir 

kitų krauju ar lytiškai plintančių infekcijų uţsikrėtimo kelius ir prevencijos priemones, 

organizuoti pasitarimai ir seminarai. 

7. Valstybinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2007–2010 metų 

programa. Kalėjimų departamentui papildomų lėšų šiai programai vykdyti skirta nebuvo. 

Programa vykdoma iš savų asignavimų ir iš sutaupytų lėšų. Kalėjimų departamentui pavaldţiose 

įstaigose vykdoma tuberkuliozės profilaktika, suimtieji ir nuteistieji informuojami apie 

tuberkuliozės uţsikrėtimo ir apsisaugojimo būdus. Visi suimtieji, patekę į tardymo izoliatorius, 

rentgenologiškai tiriami dėl tuberkuliozės. Nuteistiesiems taip pat atliekami rentgenologiniai 

profilaktiniai tyrimai dėl tuberkuliozės. Sergantiems tuberkulioze uţtikrinamas gydymas Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės Ftiziatrijos skyriuje, o vėliau gydymas tęsiamas Pravieniškių gydymo ir 

pataisos namuose. Laisvės atėmimo vietų, kuriose laikomi sergantys tuberkulioze nuteistieji, 

personalui perkami apsauginiai respiratoriai, sulaikantys tuberkuliozės sukėlėjus. Įsigytos 

suimtųjų ir nuteistųjų, sergančių tuberkulioze, mokymui skirtos priemonės. Parengtas 

spausdinimui leidinys apie tuberkuliozę ir vykdomas jo maketavimas. 

 

XII. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 

2008 m. kovo mėn. Kalėjimų departamentas įstojo į Tarptautinę kalėjimų ir pataisos 

asociaciją (ICPA – International Corrections and Prison Association). Bendradarbiaujant su 

įvairiomis pasaulio valstybėmis, ICPA narėmis, lengviau identifikuoti atsiradusias įkalinimo 

įstaigose problemas ir rasti jų sprendimus, taip pat dalintis teigiama patirtimi. 

2008 m. lapkričio mėn. Kalėjimų departamentui suteikta vienerių metų nemokama 

narystė Tarptautinėje pataisos ir teismo psichologijos asociacijoje (IACFP - International 

Association for Correctional and Forensic Psychology).  

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Kalėjimų departamentas, siekdamas plėtoti ryšius su 

uţsienio valstybių bausmių vykdymo institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis ir įgyti 
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informacijos apie Europos šalyse vykdomas bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, bei 

pasidalyti patirtimi su kitomis Europos probacijos tarnybomis ir visuomeninėmis 

organizacijomis, dirbančiomis probacijos srityje, tapo Europos probacijos organizacijos (toliau – 

CEP) nariu. 

2008 m. Kalėjimų departamento pareigūnai dalyvavo šiuose CEP organizuotuose ir 

siūlomuose renginiuose: 

2008 m. balandţio 25 – 26 d. tarptautinėje konferencijoje ,,Gyvenimas po kalėjimo: 

suaugusiųjų teisės paţeidėjų integracija į visuomenę”, Škotijoje; 

2008 m. spalio 20 – 23 d., tarptautinėje konferencijoje ,,Nepilnamečių justicijos 

sistemos Europoje“, kuri vyko Ispanijoje. 

2008 m. lapkričio 27 – 28 d. tarptautinėje konferencijoje Probacijos tarnybų 

direktoriams, kuri vyko Prancūzijoje. 

 

Kalėjimų departamentas, vykdydamas ŢIV/AIDS, narkomanijos ir infekcinių ligų 

plitimo prevenciją, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose: 

– „Šiaurės matmens partnerystė visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje“. 

Pagrindinis šios partnerystės tikslas – skatinti tolygų Šiaurės matmens regiono šalių vystymąsi 

gerinant sveikatą ir socialinę gerovę, stiprinant tarptautinės pagalbos koordinavimą ir 

bendradarbiavimą šiame regione; 

– ,,ŢIV/AIDS prevencija ir prieţiūra tarp švirkščiamų narkotikų vartotojų bei 

nuteistųjų Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje“; 

– Kento (Jungtinė Karalystė) universiteto Europos Socialinių paslaugų instituto 

(originalo kalba – European Institute of Social Services) vykdomame CONNECTIONS projekte  

,,Integruotas atsakas į narkotikų ir uţkrečiamųjų ligų plitimą Europos baudţiamosios justicijos 

sistemose“. Projektą įgyvendina keletas įvairioms Europos Sąjungos tyrimų institucijoms 

priklausančių partnerių, pilietinės visuomenės organizacijos ir baudţiamosios justicijos tarnybos. 

Projekto tikslas – pristatyti ir skatinti efektyvesnę šiuolaikinę įrodymais grindţiamą strategiją ir 

paslaugas, sprendţiant narkotikų vartojimo ir uţkrečiamų ligų plitimo problemas įkalinimo 

įstaigose ir platesniame baudţiamosios justicijos kontekste nacionaliniu ir Europos lygmenimis.  

  – Pasaulio sveikatos organizacijos projekte „Sveikata kalėjimuose (health in Prisons 

Project - HIPP)“ , kuris vykdomas nuo 1995 m. Tikslas - padėti šalims, dalyvaujančioms 

projekte, gerinti sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą laisvės atėmimo vietose, 

uţtikrinti paslaugų tęstinumą ir prieinamumą tarp visuomenės sveikatos paslaugų (laisvės) ir 

paslaugų įkalinimo įstaigose, gerinti šių dviejų sistemų bendradarbiavimą tiek kiekvienoje šalyje, 

tiek ir tarptautiniu lygmeniu. 
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