
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL NUTEISTŲJŲ ĮTRAUKIMO Į DARBINĘ VEIKLĄ TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

2021 m.              d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  56,  126  ir  130
straipsnių  (2020 m.  birželio  4  d.  įstatymo  Nr.  XIII-3023 redakcija  (nuo  2022 m.  sausio  1  d.)
nuostatomis  bei  atsižvelgdamas  į  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  nuostatų,
įsigaliosiančių 2022 m. sausio 1 d., susijusių su užimtumo organizavimu, taikymo priemonių plano,
patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2021  m.  sausio  4  d.  įsakymu  Nr.  V-3  „Dėl  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso
nuostatų,  įsigaliosiančių  2022  m.  sausio  1  d.,  susijusių  su  užimtumo  organizavimu,  taikymo
priemonių plano patvirtinimo“ 2.2, 2.4 ir 2.5 papunkčius:

1. T v i r t i n u Nuteistųjų įtraukimo į darbinę veiklą tvarkos aprašą (pridedama).
2.  N u s t a t  a u, kad šiuo įsakymu patvirtintas  Nuteistųjų įtraukimo į  darbinę veiklą

tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.
3.  P  a  v  e  d  u Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo skyriui  su  šiuo  įsakymu

supažindinti  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  direktoriaus  ir
paskelbti šį įsakymą Kalėjimų departamento intraneto puslapyje.

Direktorius                                                                                                      Virginijus Kulikauskas
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Nuteistųjų įtraukimo į darbinę veiklą
tvarkos aprašo

1 priedas
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Neatvykimo į darbą sutartiniai žymėjimai:
L Nedarbingumas
A Atostogos
PB Pravaikštos ir kitoks neatvykimas į darbą be svarbios priežasties
NT Iškonvojuotas procesiniams veiksmams 
NN Nušalinimas nuo darbo (Nuobauda)
PT Trumpalaikis  pasimatymas
IP Ilgalaikis pasimatymas
E Etapavimas į kitą įstaigą
IN Išvykimas į namus
PE Pasiruošimas egzaminams



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 
2021 m.                     d. įsakymu Nr. V- 

NUTEISTŲJŲ ĮTRAUKIMO Į DARBINĘ VEIKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuteistųjų  įtraukimo  į  darbinę  veiklą  tvarkos  aprašas  (toliau  –  Tvarkos  aprašas)
nustato nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, įtraukimo į darbinę veiklą sąlygas ir tvarką,
siekiant mažinti  neigiamą kalinimo įtaką,  suteikti  galimybę nuteistiesiems įgyti  žinių,  įgūdžių ir
kvalifikacijų, kurios padėtų jiems lengviau integruotis į visuomenę išėjus iš pataisos įstaigos. 

2. Kiekvienas bausmę atliekantis nuteistasis, nedirbantis darbo už pataisos įstaigos arba
nuteistųjų darbinę veiklą organizuojančios įstaigos teritorijos ribų, privalo užsiimti pataisos įstaigos
pasiūlyta darbine veikla ir taip prisidėti prie jo išlaikymo pataisos įstaigoje sąnaudų sumažinimo.
Nuteistajam  atsisakius  užsiimti  pataisos  įstaigos  administracijos  pasiūlyta  darbine  veikla,  kyla
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 132 str. 4 d. numatytos atsisakymo pasekmės.

3. Tvarkos  aprašas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo
kodekso 130 straipsnio 1 dalimi.

II SKYRIUS
NUTEISTŲJŲ DARBINĖS VEIKLOS FORMOS 

4.  Paprastai  nuteistiesiems  darbinė  veikla  gali  būti  organizuojama  tokiomis  veiklos
formomis:

4.1. pataisos įstaigos ūkio priežiūra ir aptarnavimas;
4.2. nuteistųjų buities sąlygų gerinimas;
4.3. nuteistųjų kultūrinės, sportinės, laisvalaikio ir kitos pozityvios veiklos vykdymas bei

organizavimas;
4.4. pataisos įstaigos patalpų, teritorijos ar aplinkos tvarkymas;
4.5. nuteistųjų  darbinę  veiklą  organizuojančios  įstaigos  patalpų,  teritorijos  ar  aplinkos

tvarkymas;
4.6. produkcijos gamyba;
4.7. kitų  paslaugų,  kurių  teikimas  nuteistiesiems  nėra  ribojamas  ar  draudžiamas  teisės

aktais, suteikimas.
5. Trumpesnes  kaip  vienerių  metų  laisvės  atėmimo  bausmes  atliekantys  nuteistieji  į

produkcijos gamybos veiklas paprastai neįtraukiami.

III SKYRIUS
NUTEISTŲJŲ ĮTRAUKOMO Į DARBINĘ VEIKLĄ ORGANIZAVIMAS

6. Nuteistiesiems darbinę veiklą  parenka  pataisos įstaigos ar nuteistųjų darbinę veiklą
organizuojančios įstaigos  administracija, kiek įmanoma atsižvelgdama į nuteistojo darbingumą ir
turimą  profesiją  ar  specialybę,  turimus  darbo įgūdžius,  darbinės  veiklos  patirtį  ar  kvalifikaciją.
Nuteistasis  gali  būti  atleidžiamas nuo tam tikros  darbinės  veiklos,  jei  nuteistajam Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatė didesnį nei 40
proc. darbingumo lygį bei Išvadoje dėl darbo pobūdžio ir sąlygų nurodo veiklą, esant kuriai, dirbti
draudžiama.

7. Pataisos įstaigos vadovo įgaliotas  asmuo informuoja nuteistąjį  apie asmens pareigą
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užsiimti pataisos įstaigos pasiūlyta darbine veikla ir jį supažindina su Nuteistųjų įtraukimo į darbinę
veiklą tvarkos aprašu pasirašytinai, apie tai įrašant Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje.

8. Naujai atvykusiam į pataisos įstaigą nuteistajam, iki vieno mėnesio, kol aiškinamasi jo
turima profesija ar specialybė, turimi darbiniai įgūdžiai,  darbinės veiklos patirtis ir kvalifikacija,
paprastai pavedami pataisos įstaigos patalpų ar teritorijos tvarkymo darbai.

9. Pataisos  įstaiga  arba nuteistųjų  darbinę veiklą  organizuojanti  įstaiga  veda  darbinės
veiklos apskaitą, nurodydama nuteistojo vardą ir pavardę, asmens bylos numerį, darbinės veiklos
pradžią ir pabaigą.

10. Darbine  veikla  užsiimančio  nuteistojo  sveikatos  ir  priešgaisrinės  saugos
instruktavimas atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Kiekvieną darbo dieną yra žymimas nuteistojo užimtumo darbine veikla  žiniaraštis
pagal sudarytą grafiką (priedas Nr. 1) ir pasibaigus kalendoriniam mėnesiui teisės aktų nustatyta
tvarka išmokama išmoka. 

12. Nuteistasis,  kuriam teisės  aktų  nustatyta  tvarka  yra  suteikiama  teisė  pasimatyti  su
giminaičiais ar kitais asmenimis, taip pat kuriam leista parvykti į Lietuvos Respublikos teritorijoje
esančius  namus  arba  kuris  yra  iškonvojuotas  procesiniams  veiksmams  atlikti,  tomis  dienomis
atleidžiamas nuo darbinės veiklos dėl pateisinamos priežasties.

IV SKYRIUS
NUTEISTŲJŲ ATLEIDIMAS NUO DARBINĖS VEIKLOS

13. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji laikinai atleidžiami nuo dalyvavimo
darbinėje veikloje: 

13.1. dėl sveikatos būklės (pagal gydytojo išvadą), kai nuteistasis kreipiasi į gydytoją ir šis
nustato  ūmų sveikatos  sutrikimą  ar  lėtinės  ligos  paūmėjimą,  dėl  kurio  nuteistasis  negali  dirbti.
Surašyta  medicininė  pažyma  (forma  Nr.046/a)  įteikiama  nuteistajam  ir  tai  pažymima  Asmens
sveikatos istorijoje bei žurnale „Medicininių duomenų registras“. 

13.2. kai atlieka Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 2 dalyje
numatytą  nuobaudą  –  perkėlimo  į  kamerų  tipo  patalpas  laikotarpiu.  Paprastai  į  darbinę  veiklą
nuteistieji neįtraukiami dieną, kai nuobauda – perkėlimas į kamerų tipo patalpas iki trisdešimt parų
pradedama vykdyti, bei dieną, kai šios nuobaudos vykdymas baigiamas.

13.3. laiku, skirtu pasiruošti ir laikyti egzaminus. Nuteistasis, kuris pageidauja, kad nebūtų
įtraukiamas į  darbinę veiklą  laiku,  skirtu pasiruošti  ir  laikyti  egzaminus,  kreipiasi  su prašymu į
pataisos įstaigos direktorių dėl laikino atleidimo nuo dalyvavimo darbinėje veikloje. Egzaminams
pasiruošti  ir  juos  laikyti  nuteistasis  gali  būti  atleidžiamas  nuo  darbinės  veiklos  po  tris  dienas
kiekvienam egzaminui pasiruošti ir jį laikyti.

14. Pataisos  įstaigos  direktoriaus  arba  jo  įgalioto  atstovo  sprendimu  nuo  dalyvavimo
darbinėje  veikloje  atleidžiami  Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 56 straipsnio 3
dalyje nurodyti arešto bausmę atliekantys nuteistieji bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo
kodekso 130 straipsnio 2 dalyje nurodyti laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji.

15.  Nuteistojo  atleidimą nuo darbinės  veiklos  inicijuoja  pataisos  įstaigos  administracija
iškart, kai tik tampa žinoma apie pagrindą atleisti nuteistąjį nuo darbinės veiklos.

16.  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  56  straipsnio  3  dalyje  ir  130
straipsnio 2 dalyje nurodyti nuteistieji į darbinę veiklą gali būti įtraukiami tik jų rašytiniu prašymu
ir esant galimybei pasiūlyti šiems nuteistiesiems darbinės veiklos.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.  Nuteistiesiems,  įtrauktiems  į  darbinę  veiklą,  vadovaujantis  Piniginių  išmokų
suimtiesiems  ir  nuteistiesiems  už  darbinės  veiklos  rezultatus  apskaičiavimo  tvarkos  aprašu,
patvirtintu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
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2021  m.  gruodžio  21  d.  įsakymu.  Nr.  LV-6012  ,,Dėl  Piniginių  išmokų  suimtiesiems  ir
nuteistiesiems už darbinės veiklos rezultatus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, mokama
piniginė išmoka.

18.  Nuteistasis,  padaręs  pataisos  įstaigai  ar  nuteistųjų  darbinę  veiklą  organizuojančiai
įstaigai turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.

_____________________
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