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I.  STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Vykdant programą „Bausmių sistema“, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) 2015 metams buvo iškeltas prioritetas – 

įgyvendinti tokią bausmių vykdymo ir probacijos politiką, kad bausmių vykdymas būtų skirtas 

perauklėti nusikaltimą padariusį asmenį, kad bausmę atlikę asmenys geriau įsilietų į visuomenės 

gyvenimą. Vykdant šią  programą, taip pat įgyvendinama Laisvės atėmimo vietų modernizavimo 

programa, Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programos 

įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas, Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 

programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas ir Lietuvos Respublikos kriminalinės 

žvalgybos įstatymo nuostatos.  

Įgyvendinant šią programą ypatingas dėmesys buvo skirtas nuteistųjų resocializacijai, taip 

siekiant mažinti nusikalstamų veikų recidyvus, padėti nusikaltusiems asmenims sugrįžti į visuomenę. 

Kitas svarbus siekis – modernizuoti laisvės atėmimo vietų veiklą – ir veiklos metodus, požiūrį į 

nuteistąjį, ir šiuolaikinės infrastruktūros, atitinkančios tarptautinius reikalavimus, vystymą.  

Įgyvendinant prioritetą, buvo išskirtos šios veiklos sritys: 

1. Sukurti veiksmingą resocializacijos planavimo ir vykdymo sistemą, susijusią su 

asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, nusikalstamą elgesį lėmusių kriminogeninių veiksnių 

mažinimu.  

Veiksmingos resocializacijos planavimo ir vykdymo sistemos sąlyga – profesionalus, 

moksliškai pagrįstas pakartotinio kriminalinio elgesio rizikos vertinimas, veiksnių, didinančių riziką 

pakartotinai nusikalsti identifikavimas ir tinkamų socialinės reabilitacijos priemonių parinktis tokių 

veiksnių (poreikių) aktyvumui mažinti. Laisvės atėmimo vietų specialistai, nuo 2012 m. atliekantys 

kriminalinio elgesio rizikos vertinimus nuteistiems asmenims, jau turi nemenką praktinį įdirbį šioje 

srityje, be to, yra užtikrintas nuoseklus kompetencijų didinimas organizuojant tęstinius mokymus ar 

specialistų supervizijas. 

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimams, nuo 2015 m. 

rugsėjo 1 d. pasikeitė nuteisto asmens socialinės reabilitacijos planavimas. Šis procesas tapo 

maksimaliai individualizuotas, o į socialinės reabilitacijos priemonių parinkties planavimą ir vykdymą 

įtraukiami ne tik socialiniai laisvės atėmimo vietų darbuotojai, bet ir pareigūnai, užtikrinantys įstaigų 

priežiūrą ir apsaugą, psichologai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir savanoriai.  

Kiekvienam naujai į pataisos namus atvykusiam nuteistajam yra atliekamas rizikos 

pakartotinai nusikalsti įvertinimas. Atsižvelgiant į atlikto tyrimo duomenis, nuteistajam yra 

parengiamas individualus socialinės reabilitacijos planas, parenkamos tik jam veiksmingos socialinės 

reabilitacijos priemonės, kurios yra nukreiptos į rizikos pakartotinai nusikalsti mažinimą.  

Laisvės atėmimo vietų įstaigos buvo parengusios ir vykdė per 130 nuteistųjų socialinei 

reabilitacijai skirtų programų, jose dalyvavo 2964 nuteistieji. Visi laisvės atėmimo bausmes atliekantys 

nuteistieji buvo įtraukti į Kalėjimų departamento parengtas tris socialinės reabilitacijos programas – 

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

Nuteistųjų integracijos į visuomenę programą ir Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų 

adaptacijos programą.   

Psichologinės krizės, savižudiškas ir save žalojantis nuteistųjų ir suimtųjų elgesys 

valdomas  vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintu Savižudybių ir savęs žalojimo 

laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašu, kuris nustato ankstyvosios savižudiško 
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elgesio rizikos įvertinimo tvarką bei krizinių situacijų prevencijos, intervencijos ir postvencijos 

schemas.  

Ir toliau daug dėmesio skiriama mąstymo ir elgesio korekcinių programų diegimui. 

Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programa, paremta Anoniminių 

alkoholikų ir Anoniminių narkomanų 12-kos žingsnių filosofija, Lenkijos specialistų adaptuota laisvės 

atėmimo vietų įstaigoms, šiuo metu jau adaptuota ir Lietuvai. Jos esmė – apsisprendę gyventi blaiviai 

nuteistieji dirba ir gyvena pagal labai struktūruotą dienotvarkę, daug dirba savarankiškai, analizuodami 

priklausomybės priežastis, koreguoja elgesį keisdami mąstymo schemas. Visa apimtimi programa 

taikoma Vilniaus ir Panevėžio pataisos namuose, kitose laisvės atėmimo vietose taikomas šios 

programos pirmas etapas – Įžanginės grupės užsiėmimai, kuriuos veda išmokyti įstaigų specialistai. 

Darbui su priklausomais asmenimis laisvės atėmimo vietų specialistai taip pat taiko programą Elgesys 

– Pokalbis – Pasikeitimas (EPP), kurios tikslas – motyvuoti priklausomą asmenį blaivėjimui, ir taip pat 

suteikia galimybių valdyti programos dalyvio agresyvaus elgesio apraiškas. Ataskaitiniu laikotarpiu 

buvo išmokyti laisvės atėmimo vietų darbuotojai, galintys vesti minėtą programą.  

Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos programa (SeNAT) visa apimtimi vykdoma tik 

Alytaus pataisos namuose, kitose laisvės atėmimo vietose ši programa taikoma individualiai 

asmenims, įvykdžiusiems seksualinės prievartos nusikaltimus.  

Nepilnamečių teisės pažeidėjų delinkventinio elgesio korekcijai yra naudojama mąstymo ir 

elgesio korekcinė programa ,,EQUIP“. 

2. Įgyvendinti Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programoje numatytas priemones. 

Prioritetą skirti Šiaulių tardymo izoliatoriaus statybai.  

2015 m. balandžio 8 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu buvo sudaryta 

komisija, kuriai pavesta vertinti  Šiaulių tardymo izoliatoriaus techninio projekto sprendimus, teikti 

atitinkamas pastabas ir siūlymus. 2015-04-10 komisija pritarė numatomo Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

aptvėrimo projektiniams pasiūlymams, pateikė pastabas dėl tvorų techninių charakteristikų. 2015 m. 

atlikti aptvėrimų ir inžinerinių komunikacijų rangos pirkimai, pasirašytos sutartys statybos darbams 

atlikti, pradėti aptvėrimų statybos darbai. 2015 m. gruodžio mėn. projektuotojai pateikė statybos 

techninį projektą visa apimtimi.   

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pirties, skalbyklos ir nuteistųjų, 

paliktų ūkio darbams, gyvenamųjų patalpų pastate atlikti visi statybos ir montavimo darbai, pasirašyta 

deklaracija dėl darbų užbaigimo. Parengtas baudos izoliatoriaus rekonstravimo techninis projektas. 

Parengtas Marijampolės pataisos namų rekonstruojamo pastato techninis projektas. Atliktos 

rangos darbų pirkimo procedūros, pasirašyta statybos rangos sutartis. 

Siekiant kuo efektyviau užkardyti nuteistųjų (suimtųjų) neteisėtą naudojimąsi radijo ryšio 

priemonėmis, užkirsti kelią nusikalstamoms nuteistųjų veikoms, užkardyti įstaigoje laikomų nuteistųjų 

mobiliuoju ryšiu koordinuojamą draudžiamųjų daiktų patekimą, Kalėjimų departamentui pavaldžiose 

laisvės atėmimo vietose buvo siekiama apriboti mobiliojo ryšio galimybes. Šiuo tikslu Alytaus, 

Marijampolės ir Kybartų pataisos namuose buvo diegiama radijo ryšio blokavimo įranga.  

2015 metais Marijampolės pataisos namuose pavyko įdiegti naujos kartos išmaniąją 

blokavimo įrangą (įranga perduota eksploatuoti 2015-09-14), kuria ne tik blokuojamas mobilusis 

ryšys, tačiau atsiranda galimybė rinkti bei analizuoti ir kitus svarbius duomenis apie naudojimąsi 

mobiliuoju ryšiu.  Tokio tipo įranga diegiama ir Alytaus pataisos namuose.   

Blokavimo sistema taip pat buvo įrengta Kybartų pataisos namų uždarojoje zonoje, kur 

bausmę atlieka apie 50 nuteistųjų. Šioje įstaigoje įdiegta blokavimo įranga ypatinga tuo, kad ne tik 

blokuoja mobilųjį ryšį, tačiau taip pat parodo preliminarią bandančio paskambinti asmens buvimo 

vietą.    

3. Koordinuoti 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų paramos lėšomis 

finansuojamos programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ įgyvendinimą.  

Įgyvendinant tarptautinės finansinės paramos (2009–2014 m. Norvegijos finansiniai 

mechanizmai) programą, toliau buvo vykdomi 5 projektai: „Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių 

pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų 
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pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“, „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, 

skaičiaus sumažinimas įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas“, „Elektroninio stebėjimo 

priemonių taikymas lygtinai paleistiems nuteistiesiems“, „Pataisos įstaigose sudarytos geresnės 

sąlygos pažeidžiamoms grupėms priskirtiems nuteistiesiems (geresnės sveikatos priežiūros paslaugos, 

sumažintas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiekiamumas priklausomybę turintiems 

nuteistiesiems ir sukurtos reikalingos sąlygos nuteistųjų moterų, auginančių vaikus, resocializacijai)“, 

„Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų 

mokymui“. Detali informacija apie Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programos ,,Pataisos, 

įskaitant bausmes be įkalinimo“ finansuojamų projektų vykdymo eigą 2015 metais ir pasiektus 

rezultatus pateikta Teisingumo ministerijai Kalėjimų departamento 2016-01-19  raštu Nr. 1S-172.  

4. Parengti Kalėjimų departamento kompetencijai priskirtus Tarnybos Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutui įgyvendinti reikalingus 

teisės aktus. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Teisingumo ministerijai buvo pateikti  Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro įsakymų projektai, parengti įgyvendinant Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą. Pagal Kalėjimų departamento priskirtą 

kompetenciją buvo parengti ir patvirtinti Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos statutą įgyvendinantys teisės aktai. Įgyvendinant Tarnybos Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą, įteisintas pataisos pareigūnų 

profesinis mokymas, Mokymo centras gavo licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. 

Teisingumo ministro valdymo sričių 2015–2017 metų strateginio veiklos plano programą 

„Bausmių sistema“  vykdė Kalėjimų departamentas, 11 laisvės atėmimo vietų, 5 apygardų probacijos 

tarnybos ir Kalėjimų departamento Mokymo centras. 

 

Bausmių vykdymo sistemos personalas 

 

Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose  2015 m. pabaigoje buvo patvirtintos 

3700,5 pareigybių. 2015 m. gruodžio 31 d. Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose dirbo 

3486 darbuotojai, iš jų: 2694 (77 proc.) – pareigūnai, 73 (2 proc.) – kiti valstybės tarnautojai ir 719 (21 

proc.) – dirbančių pagal darbo sutartis.  

Įkalinimo įstaigose dirbo 3112 (apie 84 proc.) darbuotojų, iš jų 2403 (77 proc.) – 

pareigūnai. 
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Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ patvirtintos 158,2 pareigybės. 2015 m. pabaigoje 

valstybės įmonėje pagal darbo sutartį dirbo 138 darbuotojai. 

Išsilavinimas – vienas iš svarbiausių bausmių vykdymo sistemos darbuotojų rodiklių. 

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu dirbo 1402 (38,7 proc.) darbuotojai, iš jų: turintys teisinį 

išsilavinimą – 465 (33 proc.), turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą – 308 (8 proc.), turintys  

profesinį išsilavinimą – 670 (20 proc.). 

2015 m. kvalifikaciją kursuose ir mokymuose kėlė 2026 darbuotojai (56 proc.) (2014 m. 

– 1788 (49 proc.). Nuo bendro kvalifikaciją kursuose ir mokymuose kėlusių darbuotojų skaičiaus 76 (2 

proc.) stažavosi užsienyje.  

.  

 
PERSONALO, DIRBANČIO LAISVĖS ATĖMIMO ĮSTAIGOSE, IR JOSE LAIKOMŲ 

ASMENŲ SKAIČIAUS KAITA 2012 – 2014 M. 

 

 

 
 

2015 m. sumažėjus įkalintųjų asmenų skaičiui (1281 asmenys), o personalo skaičiui išlikus 

beveik nepakitus, laisvės atėmimo įstaigose darbo krūvis, tenkantis vienam darbuotojui ar 

jaunesniajam pareigūnui, keitėsi labai nežymiai. 

 
DARBO KRŪVIS, TENKANTIS VIENAM KALINIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJUI 

 

 
 

 

 

DARBO KRŪVIS, TENKANTIS VIENAM JAUNESNIAJAM PAREIGŪNUI 
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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE FAKTIŠKAI 

DIRBUSIO PERSONALO PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS 2013–2015 M. 
 

 

 
 

Suimtieji ir nuteistieji 

 

 2015 m. laisvės atėmimo vietose vienu metu vidutiniškai buvo laikomi 8033 asmenys 

(2014 m. – 8946). 100 000 gyventojų teko 255 įkalinti asmenys (2014 m. – 296) 

 
VIDUTINIO ĮKALINTŲ ASMENŲ SKAIČIAUS KAITA 2010–2015 M. 

 

 
 

 

2015 m. pabaigoje įkalinimo įstaigose buvo įkalinti 7355 asmenys, iš kurių dauguma – 

6643 (90 proc.) – buvo nuteisti ir atlikinėjo bausmę (iš jų – 120 (2014 m. – 116) nuteistų laisvės 

atėmimu iki gyvos galvos, 143 (2014 m. – 186) nuteisti areštu) . Kiti – 712 (10 proc.) – buvo suimti ir 
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laukė teismo nuosprendžio tardymo izoliatoriuose. Iš visų įkalintųjų buvo 85 (1 proc.) nepilnamečiai, 

296 (4 proc.) – moterys, 128 (1,7 proc.) – užsienio piliečiai. 

 
ĮKALINTŲJŲ SKAIČIAUS KAITA 2014–2015 M. 

 

 
 

   

 Bendras įkalintų asmenų skaičius 2015 m. pabaigoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu  

2014 m. sumažėjo 1281 asmeniu (14,8 proc.). 
   

 

 

SUIMTŲJŲ KAITA 2014–2015 M. 

 

 
 

NUTEISTŲJŲ KAITA 2014–2015 M. 

 

  
 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PAVALDŽIŲ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ UŽPILDYMAS 2015-12-31 
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2015 m. pabaigoje įkalinimo įstaigos buvo užpildytos apie 78 proc. ( tuo pačiu 

laikotarpiu 2014 m. – 92 proc.).  

             Daugiausia nuteistųjų bausmę atlieka už turtinio pobūdžio nusikaltimus.  2015 m. 

pabaigoje už vagystes ir plėšimus kalėjo apie trečdalis (29,2 proc.) nuteistų suaugusių asmenų 

ir apie tris trečdalius (84 proc.) nuteistų nepilnamečių.  

  Už tyčinius nužudymus kalėjo beveik trečdalis  – 1732 (26,6 proc.) nuteistų 

asmenų, iš jų 6 nuteistieji buvo nepilnamečiai. 
 

 

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME PASISKIRSTYMAS PAGAL 

NUSIKALSTAMAS VEIKAS 

 

 
. 
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 2015 m. pabaigoje visų nuteistųjų vidutinė bausmės vykdymo trukmė pagal 

nuosprendį buvo  6 metai 5 mėnesiai 28 dienos (2014 m. –  6 metai 3 mėnesiai 12 dienų), o 

vidutinė faktinė trukmė – 2 metai 8 mėnesiai 9 dienos (2014 m. – 2 metai 7 mėnesiai  23 

dienos).  

 Beveik trečdalis (26,6 proc.) atliekančių bausmę asmenų kalėjo nuo 5 iki 10 metų, 

tai  1,7 proc. daugiau negu tuo pačiu laikotarpiu 2014 m. 

10 metų ir ilgiau buvo įkalinti 1609 (24,6 proc.) asmenys, tuo pačiu laikotarpiu 

2014 m. – 21,2 proc. 2014-12-31 nuteistų iki gyvos galvos buvo 121 asmuo, o 2015-12-31  

tokių asmenų buvo 120 (1 mirė). 

 

 
 

2015 m. iš įkalinimo įstaigų į laisvę buvo paleisti 3492 nuteistieji,  iš jų lygtinai – 

1083. 

 

 

 

 
IŠLEISTŲ Į LAISVĘ NUTEISTŲJŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL PALEIDIMO PAGRINDUS 

 
 

 

Įstatymų taikymo sudėtingumą puikiai iliustruoja lygtinio paleidimo grafikas: jei 

2010 m. lygtinai buvo paleista 49 proc., tai 2015 m. – tik  31 proc. asmenų. 
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Per 2015 m. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijos (toliau – Komisjos) 

apsvarstė 3078 prašymus ir priėmė 1840 sprendimų taikyti lygtinį paleidimą, kas sudaro 60 

proc. nuo visų svarstytų prašymų. Tai rodo, kad Komisijos stengiasi vis aktyviau taikyti 

lygtinį paleidimą.  

Teismai per šį laikotarpį iš visų Komisijų sprendimų taikyti lygtinį paleidimą 

patvirtino 1021  (55 proc.) sprendimą. Lygtinis paleidimas per 2015 m.. sudaro 31 proc. nuo 

visų svarstytų nuteistųjų prašymų. 

2015 m. įkalinimo įstaigose mirė 38 nuteistieji (2014 m. – 35), nusižudė – 8 

įkalinti asmenys (2014 m. – 11).  
 

 

ĮKALINTI ASMENYS TURINTYS PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ 

NAUDOJANT ALKOHOLĮ AR/IR NARKOTINES AR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS IR ŽIV 

(PROCENTAIS) 
 

 
 

 

VIENO ASMENS IŠLAIKYMUI PER DIENĄ VIDUTINIŠKAI PANAUDOTŲ LĖŠŲ 

ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE KAITA 

 

 
 

Vieno asmens išlaikymui per dieną įkalinimo įstaigose vidutiniškai panaudotų 

lėšų suma 2015 m., palyginanti su 2014 m., padidėjo 2,6 Eur. Pagrindinis tai nulėmęs 

veiksnys – sumažėjęs laikomų asmenų skaičius. 
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  Probacijos tarnybų priežiūroje esantys asmenys 

 

2015 m. gruodžio 31 d. apygardų probacijos tarnybų priežiūroje buvo 8536 

asmenys (atitinkamu laikotarpiu 2014 m. – 8611), iš jų 484 nepilnamečiai (atitinkamu 

laikotarpiu 2014 m. – 568).  
 

 

 

ASMENŲ, ESANČIŲ APYGARDŲ PROBACIJOS TARNYBŲ PRIEŽIŪROJE, SKAIČIAUS KAITA  
 

 

 
 

 

Nuo 2012-07-01 iki 2015-12-31 – intensyvi priežiūra taikyta 378 asmenims, 

elektroninis stebėjimas taikytas 189 asmenims, kuriems nustatytas įpareigojimas neišeiti iš 

namų tam tikru laiku. 

 
NAUJŲ ASMENŲ, KURIEMS TAIKYTAS ELEKTRONINIS STEBĖJIMAS, SKAIČIUS 
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II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

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

Tikslo efekto kriterijai: 

E-03-01. Asmenų, per metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, dalis, proc. (kriterijus 

parodo per ataskaitinius metus laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų, kurie buvo anksčiau paleisti 

iš laisvės atėmimo vietų ir per vienerius metus nuo paleidimo padarė naujus nusikaltimus ir grįžo į 

laisvės atėmimo vietų įstaigas, procentą). 

2015 metais planuota 16,0; įvykdyta 16,0; įvykdymo procentas – 100. 

Per 2015 metus į laisvės atėmimo vietas atvyko atlikti laisvės atėmimo bausmę 2675 

asmenys. Iš šio skaičiaus 340 nuteistųjų, kurie buvo anksčiau paleisti iš laisvės atėmimo vietų, bet per 

vienerius metus nuo paleidimo padarė naujus nusikaltimus ir grįžo į pataisos įstaigas bei 89 nuteistieji, 

kuriems buvo panaikintas lygtinis paleidimas už vengimą atlikti bausmę.  

 
ASMENŲ, PER METUS SUGRĮŽUSIŲ Į LAISVĖS ATĖMIMO VIETAS, DALIS (PROCENTAIS) 

 

 
 

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). 
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Planuota, kad 2015 metais pasipriešinimo pareigūnams atvejų ir smurto tarp įkalintų 

asmenų atvejų, skaičiuojant vienam tūkstančiui įkalintų asmenų, sumažės 3,9 proc. Faktiškai  

pasipriešinimo pareigūnams atvejų skaičius, skaičiuojant vienam tūkstančiui įkalintų asmenų, 

ataskaitiniais metais, palyginti su 2014 metais, išaugo 122,8 proc., o smurto tarp įkalintų asmenų – 

16,9 proc. Toks didelis pasipriešinimo procento augimas iš dalies paaiškinamas taikoma palyginimo 

baze (2014 metai), kuomet pasipriešinimo pareigūnams atvejų skaičius buvo mažiausias per 

pastaruosius 5 metus.   

2015 metais  Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose buvo užregistruota 12 

nusikalstamų veikų dėl pasipriešinimo pareigūnams ir 42 nusikalstamos veikos dėl smurto tarp įkalintų 

asmenų. 2014 metais tokių veikų buvo atitinkamai 6 ir 40, 2013 metais – 16 ir 46. 

 

E-03-03. Įdarbintų nuteistųjų dalis, proc. (kriterijus parodo pataisos įstaigose, už įstaigų 

ribų ir Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ įdarbintų nuteistųjų skaičiaus ir  bendro nuteistų asmenų 

skaičiaus santykį). 

 2015 metais planuota 29,5; įvykdyta 33,1; įvykdymo procentas – 114,1. 

Ataskaitiniais metais pataisos įstaigose ir Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ vidutiniškai 

buvo įdarbinti 2255 nuteisti asmenys, prieš tai buvusiais metais – 2238.  

 

Strateginiam tikslui įgyvendinti Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos 2015 

metais vykdė programą „Bausmių sistema“. 

 

Programos tikslas: 

 01. Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą.  

 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

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

2015 metais planuota 0,5; įvykdyta 1,4; planuota reikšmė viršyta 0,9 proc. punkto. 

R-0301-01-02. Probacijos veiksmingumo didėjimas, proc. (kriterijus parodo naujai pradėtų 

ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems asmenims, sumažėjimą). 

2015 metais planuota 1,7; įvykdyta 4,8; planuota reikšmė viršyta 3,1 proc. punkto. 

Probacijos tarnybų registre esantiems probuojamiesiems asmenims 2015 metais buvo pradėta 

250 ikiteisminių tyrimų, 2014 metais jų buvo 259.  

Rodiklio teigiama dinamika užfiksuota Šiaulių ir Vilniau APT (atitinkamai 25,8 ir 15,9 proc.) 

kitose APT – neigiama (Klaipėdos APT -0,7; Panevėžio APT -16,4; Kauno APT -8,2).     

R-0301-01-03. Modernizuotų laisvės atėmimo vietų proc. nuo visų laisvės atėmimo vietų; 

2015 metais planuota 23; įvykdyta 23; įvykdymo procentas – 100. 

R-0301-01-04. Asmenims, laikomiems įkalinimo vietose, tenkančio gyvenamojo ploto atitiktis 

minimalioms normoms, proc. 

2015 metais planuota 97; įvykdyta 94; įvykdymo procentas – 96,9.          .  

R-0301-01-05. Išlaidų vienam nuteistajam mažėjimas, proc. 

2015 metais planuota 0,5; įvykdyta – 16,2; planuota reikšmė nepasiekta.  

Rodiklio neigiama reikšmė užfiksuota visose laisvės atėmimo vietose. Daugiausiai vieno 

nuteistojo kaštai išaugo Panevėžio pataisos namuose ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (atitinkamai 

36,7 ir 32 proc.), mažiausiai – Kybartų pataisos namuose ir Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje – atitinkamai 9,2 ir 10,1 proc.). Rodiklio neigiamai reikšmei nemažą įtaką turėjo vidutinio  

nuteistųjų (suimtųjų) skaičiaus sumažėjimas nuo 8946 iki 8006.              

 

Programos uždaviniai: 
01-01. Vystyti probacijos sistemą; 

01-02. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją;  
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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. Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, 

dalis, proc.  

2015 metais planuota 51; įvykdyta 55,6; įvykdymo procentas – 109. 

P-0301-01-01-02. Besimokančių nepilnamečių, esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc.  

2015 metais planuota 93; įvykdyta 90,9; įvykdymo procentas – 97,7. 

P-0301-01-01-03. Asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, atlyginusių nusikalstama veika 

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

2015 metais planuota 63; įvykdyta 57,4; įvykdymo procentas – 91,1. 

P-0301-01-01-04. Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių probacijos tarnybų 

registre, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc.  

2015 metais planuota 74; įvykdyta 72,3; įvykdymo procentas – 97,7.  

 

02 uždavinio: 

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

2015 metais planuota 1150; įvykdyta 1163; įvykdymo procentas – 101,1. 

P-0301-01-02-02. Nuteistųjų, įgijusių paklausą turinčias profesijas, skaičius 

2015 metais planuota 35; įvykdyta 35; įvykdymo procentas – 100. 

P-0301-01-02-03. Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose skaičius.  

2015 metais planuota 4000; įvykdyta 5327; įvykdymo procentas – 133,2. 

P-0301-01-02-04. Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc.  

2015 metais planuota 50; įvykdyta 47,3; įvykdymo procentas – 94,6. 

Palyginti su 2014 metais, pažeidėjų, kuriems buvo skirtos drausminės nuobaudos, skaičius 

sumažėjo 13,3 proc. (nuo 7225 iki 6265 asmenų), tačiau bendras skirtų nuobaudų skaičius beveik 

nepakito (2014 m.  – 18356, 2015 m. – 18352).  

P-0301-01-02-05. Nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičiaus 

mažėjimas (asmenų skaičius, vienetais).  

2015 metais planuota 1300; įvykdyta 951; įvykdymo procentas – 136,7. 

P-0301-01-02-06. Savanoriškai dalyvaujančių elgesio korekcijos programose asmenų dalis, 

palyginti su visų priklausomų asmenų skaičiumi, proc. 

2015 metais planuota 16; įvykdyta 38,6; įvykdymo procentas – 241. 

P-0301-01-02-07. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas 

užkardymo procentas. 

2015 metais planuota 63; įvykdyta 47,5; įvykdymo procentas – 75,4. 

Ataskaitiniais metais laisvės atėmimo vietų įstaigose buvo paimta 2174 g narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų, iš jų 1032 g užkardant jų patekimą į laisvės atėmimo vietų teritorijas. 

P-0301-01-02-08. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo mokymuose narkomanijos 

prevencijos srityje (mokytų specialistų skaičius). 

2015 metais planuota 30; įvykdyta 30; įvykdymo procentas – 100. 

P-0301-01-02-09. Įkalinimo įstaigų reabilitacijos centruose dirbančių specialistų dalyvavimas 

mokomuosiuose vizituose Europos Sąjungos valstybės institucijose (specialistų skaičius, vienetais). 

2014 metais planuota 10; įvykdyta 25; įvykdymo procentas – 250. 

P-0301-01-02-10. Užregistruota nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės 

atėmimo vietose, skaičius, vnt.  

2015 metais planuota 159; įvykdyta 239; įvykdymo procentas – 66,5. 

Ataskaitiniais metais net 48 proc. padidėjo užregistruotų nusikalstamų veikų, susijusių su 

neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta. 
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P-0301-01-02-11. Įsigytų tarnybinių šunų, naudojamų neteisėtai gabenamoms narkotinėms ir 

psichotropinėms medžiagoms, jų pirmtakams (prekursoriams) ir tabako gaminiams aptikti, skaičius. 

2015 metais planuota 1 vnt.; įvykdyta 1; įvykdymo procentas – 100. 

 

03 uždavinio: 

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

2015 metais planuota 74; įvykdyta 73,8; įvykdymo procentas – 99,7. 

P-0301-01-03-02. Įkalintų asmenų, gydytų nuo lėtinio hepatito ir ŽIV/AIDS, skaičius, vnt.  

2015 metais planuota 50; įvykdyta 62; įvykdymo procentas – 124. 

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

sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius, vnt.  

2015 metais planuota 1150; įvykdyta 1275; įvykdymo procentas – 110,9. 

P-0301-01-03-04. Pabėgimų iš saugomų objektų skaičius, vnt. 

2015 metais planuota 0; įvykdyta 1; kriterijus neįvykdytas. 

Ataskaitiniais metais buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pabėgimo Laisvės atėmimo vietų 

ligoninėje.  

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

2015 metais planuota 280; įvykdyta 334; įvykdymo procentas – 119,3. 
 

                            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--0301-01-01 
Probuojamųjų asmenų skaičiaus 

didėjimas, proc.  
0,5 1,4 280 

R-0301-01-02 
Probacijos veiksmingumo didėjimas, 

proc.  
1,7 4,8 282 

R-0301-01-03 
Modernizuotų laisvės atėmimo vietų 

proc. nuo visų laisvės atėmimo vietų  
23 23 100 

R-0301-01-04 

Asmenims, laikomiems įkalinimo 

vietose, tenkančio gyvenamojo ploto 

atitiktis minimalioms normoms, proc.  

97 94 96,9 

R-0301-01-05 
Išlaidų vienam nuteistajam mažėjimas, 

proc. 
0,5 -16,2 0 

 
 

1 tikslo 1 uždavinys. Vystyti 

probacijos sistemą 

   

P-0301-01-01-01 

Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, 

esančių probacijos tarnybų registre, 

dalis, proc. 

51 55,6  109 

P-0301-01-01-02 
Besimokančių nepilnamečių, esančių 

probacijos tarnybų registre, dalis, proc. 
93 90,9  97,7 

P-0301-01-01-03 

Asmenų, esančių probacijos tarnybų 

registre, atlyginusių nusikalstama veika 

padarytą materialinę žalą, dalis nuo 

bendro tokį įpareigojimą turinčių 

asmenų skaičiaus, proc. 

63 57,4 91,1 
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Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

P-0301-01-01-04 

Baigusių elgesio keitimo programas 

asmenų, esančių probacijos tarnybų 

registre, dalis nuo visų programose 

dalyvaujančių asmenų, proc.  

74 72,3 97,7 

 

 

1 tikslo 2 uždavinys. Vykdyti 

veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir 

reabilitaciją 

   

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

vnt.  
1150 1163 101,1 

P-0301-01-02-02 Nuteistųjų, įgijusių paklausą turinčias 

profesijas, skaičius 
35 35 100 

P-0301-01-02-03 Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose 

vietose skaičius 
4000 5327 133,2 

P-0301-01-02-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių 

nuobaudų, dalis, proc.  
50 47,3 94,6 

P-0301-01-02-05 Nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių 

ir psichotropinių medžiagų, skaičiaus 

mažėjimas (asmenų skaičius, vienetais) 

1300 951 136,7 

P-0301-01-02-06 Savanoriškai dalyvaujančių elgesio 

korekcijos programose asmenų dalis, 

palyginti su visų priklausomų asmenų 

skaičiumi, proc. 

16 38,6 241 

P-0301-01-02-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

pateikimo į laisvės atėmimo vietas 

užkardymo procentas 

63 47,5 75,4 

P-0301-01-02-08 Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose narkomanijos prevencijos 

tema (mokytų specialistų skaičius, 

vienetais) 

30 30 100 

P-0301-01-02-09 Įkalinimo įstaigų reabilitacijos centruose 

dirbančių specialistų dalyvavimas 

mokomuosiuose vizituose Europos 

Sąjungos valstybės institucijose 

(specialistų skaičius, vienetais) 

10 25 250 

P-0301-01-02-10 Užregistruota nusikalstamų veikų, 

kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės 

atėmimo vietose, skaičius, vnt.  

159 239 66,5 

P-0301-01-02-11 Įsigytų tarnybinių šunų, naudojamų 

neteisėtai gabenamoms narkotinėms ir 

psichotropinėms medžiagoms, jų 

pirmtakams (prekursoriams) ir tabako 

gaminiams aptikti, skaičius, vnt. 

1 1 100 

 

 

1 tikslo 3 uždavinys. Užtikrinti laisvės 

atėmimo vietų optimalią veiklą bei 

modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus 
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Vertinimo 

kriterijaus kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo 

kriterijų pavadinimai ir mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

P-0301-01-03-01 
Įkalintų asmenų, išgydytų nuo 

tuberkuliozės, proc.  
74 73,8 99,7 

P-0301-01-03-02 Įkalintų asmenų, gydytų nuo lėtinio 

hepatito ir ŽIV/AIDS, skaičius, vnt.  
50 62 124 

P-0301-01-03-03 Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, 

skaičius, vnt.  

1150 1275 110,9 

P-0301-01-03-04 Pabėgimų iš saugomų objektų skaičius, 

vnt. 
0 1 0 

P-0301-01-03-05 Darbuotojų, gilinančių žinias 

socialiniais klausimais, skaičius, vnt.  
280 334 119,3 

  

 

 

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

priemonės: 

01-01-01. Vykdyti probacijos tarnybų registre esančių asmenų priežiūrą ir elgesio 

korekcijos priemones.  

01-01-02. Vykdyti probacijos reformą.  

01-02-03.  Įgyvendinti Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programą 

„Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“.  

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

01-02-02. Stiprinti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, administracinius 

gebėjimus ir užtikrinti jų materialinį techninį aprūpinimą. 

01-02-03. Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės 

atėmimo vietose. 

01-02-04. Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

bei jų pirmtakų (prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo sistemą. 

 01-02-05. Didinti tarnybinių šunų, naudojamų, neteisėtai gabenamoms narkotinėms 

ir psichotropinėms medžiagoms bei jų pirmtakams (prekursoriams) ir tabako gaminiams 

aptikti, skaičių. 

01-02-08.  Organizuoti mokymus laisvės atėmimo vietose nuteistiesiems, 

siekiantiems įgyti paklausią profesiją. 

01-02-10. Organizuoti prevencinę priemonę „Teistų asmenų priežiūra“. 

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.  

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

gebėjimus. 
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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. 
 

                            PRIEMONIŲ VYKDYMO APRAŠYMAS 

 

 Vykdydamas 01-01-01 priemonę „Vykdyti probacijos tarnybų registre esančių 

asmenų priežiūrą ir elgesio korekcijos priemones“ ir 01-01-02 priemonę „Probacijos 

vykdymo koordinavimas“, Kalėjimų departamentas organizavo ir atliko šiuos pagrindinius 

darbus: 

Siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų nuteistųjų elgesio korekcijos programų 

vykdymą probacijos tarnybose, probacijos tarnybų darbuotojai vykdė elgesio korekcijos 

programas priežiūroje esantiems asmenims, motyvuodami elgesio korekcijos programose 

dalyvauti ir tuos nuteistuosius, kuriems teismas nėra paskyręs tokio įpareigojimo. Per 2015 

metus elgesio korekcijos programose dalyvavo 4310 asmenų, esančių probacijos tarnybų 

priežiūroje, iš jų 563 – smurtinį elgesį keičiančiose programose. Iš visų asmenų, dalyvavusių 

elgesio korekcijos programose, 3114 asmenų visiškai jas išklausė (72,3 proc.). Per 2015 m. 

programoje „Tik tu ir aš“ dalyvavo 87 asmenys (baigė 43), programoje „Equip“ dalyvavo 117 

asmenys (baigė 89), programoje „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“ dalyvavo 3003 asmenys (baigė 

2198). 

Ataskaitiniais metais Kalėjimų departamentas atliko Vilniaus ir Panevėžio apygardų 

probacijos tarnybų mikroklimato tyrimus, kurių pagrindu buvo numatytos priemonės 

mikroklimatui gerinti. 

Siekdami tinkamai pasirengti įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl 

Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir 

vykdymo“ , kuris įsigaliojo 2015 m. balandžio 1 d., 2015-02-09 Kalėjimų departamente vyko 

pasitarimas, kuriame apygardų probacijos tarnybų Probacijos skyrių (miestų ir savivaldybių) 

viršininkai ir Kalėjimų departamento atstovai aptarė įstatymo vykdymą, neaiškumus. 

2015-03-05 Kalėjimų departamento pareigūnai kartu su probacijos tarnybų 

pareigūnais lankėsi Bauskės mieste, Latvijos Respublikoje, kur susipažino su kelerių metų 

Latvijos probacijos tarnybos patirtimi vykdant probaciją ar kitas su laisvės atėmimu nesusijusias 

bausmes.  

Atlikta ypatingų įvykių probacijos tarnybose analizė ir parengta 2015-03-27 pažyma 

Nr. LV-905. Pateiktos pastabos ir pasiūlymai tarnybinei veiklai gerinti. 

2015-03-25, 2015-05-26, 2015-10-07 ir 2015-12-21 organizuoti Koordinacinės 

probacijos tarybos posėdžiai, kurių metu svarstyti prioritetiniai probacijos tarnybų tarnybinės 

veiklos klausimai. 

2015-03-31 Kalėjimų departamente buvo organizuotas pasitarimas, kurio tikslas – 

užtikrinti sklandų probacijos tarnybų, policijos įstaigų ir vaiko teisių apsaugos tarnybų 

bendradarbiavimą. Pasitarime aktyviai dalyvavo Kalėjimų departamento, probacijos tarnybų, 

policijos įstaigų ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovai. Probacijos 

tarnyboms pateiktos rekomendacijos veiklai gerinti. Probacijos tarnybos aktyviai 

bendradarbiauja su policijos įstaigomis, vykdo bendras prevencines priemones, bendradarbiauja 

su bendruomenių pareigūnais. 

2015-03-31 Kalėjimų departamente vyko ir probacijos tarnybų administracijos 

padalinių vadovų diskusija „Probacijos tarnybų vykdomos elgesio pataisos programos bei 

probuojamųjų resocializacijos formos: esama praktika ir plėtojimo kryptys“, kurios metu buvo 

įvertintos probacijos tarnybų vykdomos elgesio pataisos programos bei probuojamųjų 

resocializacijos formos, išanalizuotos resocializacijos priemonės bei pateikti siūlymai tarnybinei 

probacijos tarnybų veiklai gerinti.  
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2015-04-07 Kalėjimų departamentas organizavo superviziją pareigūnams, 

taikantiems programą „Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos“, kurios metu atsakyta į 

pareigūnams rūpimus klausimus, atliktos atvejų analizės, kas užtikrins tinkamą ir efektyvų 

minėtos programos taikymą.  

2015-04-08 ir 2015-04-09 Kalėjimų departamentas organizavo mokymus 

pareigūnams tema „Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos“, skirtus specialistams, dirbantiems 

su nepilnamečiais teisės pažeidėjais. 

Siekiant užtikrinti mediacijos priemonių plėtojimą probacijos sistemoje, nuo 2014 m. 

spalio mėn. probacijos tarnybose vykdomas projektas „Mediacijos įgyvendinimas probacijos 

tarnybose“, finansuojamas Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis. 14 projekto mediatorių 

padeda šalims spręsti konfliktus, įvykusius dėl smurtinių ar turtinių nusikalstamų veikų, eismo 

įvykių ir kt.  

Siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo vykdymą ir 

informacijos apie intensyvios priežiūros ypatumus prieinamumą, apygardų probacijos tarnybų ir 

Kalėjimų departamento pareigūnai laisvės atėmimo vietose esantiems nuteistiesiems organizavo 

pristatymus intensyvios priežiūros sąlygų ir elektroninės stebėjimo įrangos taikymo ypatumų 

temomis (2015-04-15 lankytasi Pravieniškių pataisos namuose-atviroje kolonijoje, visuose 

sektoriuose). 

Siekiant užtikrinti tinkamą probacijos sistemos veiklos sklaidą visuomenėje, 

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios probacijos tarnybos interneto svetainėse bei kitose 

visuomenės informavimo priemonėse nuolat viešina veiklos rezultatus (2015 m. organizuotos 

viešinimo priemonės: 6 spaudoje, 2 radijuje, 1 televizijoje, 56 pranešimai Kalėjimų 

departamento interneto svetainėje). 

Kalėjimų departamento ir probacijos tarnybų pareigūnai 2015 metais dalyvavo 

organizuotuose mokymuose, parengti ir sertifikuoti 6 kognityvinės-elgesio korekcinės programos 

„Tik tu ir aš“ instruktoriai, kuriems suteikta teisė mokyti kitus programos vykdytojus. Minėtos 

programos instruktorių parengimas sudarys galimybes programą taikyti platesniam nuteistųjų 

ratui. 

Kalėjimų departamento Probacijos skyrius probacijos tarnybose atliko 2012–2014 m. 

parengtų  socialinio tyrimo išvadų analizę ir parengė ir pateikė probacijos tarnyboms pažymą 

(2015-05-11 pažyma Nr. LV-1427), kurioje išdėstytos esminės daromos klaidos rengiant minėtas 

išvadas bei pateikiami siūlymai ir rekomendacijos.  

Vilniaus apygardos probacijos tarnyba kartu su Kalėjimų departamentu 2015 m. 

birželio 17–18 dienomis organizavo edukacinį resocializacinio pobūdžio renginį 

nepilnamečiams, esantiems probacijos tarnybų priežiūroje, „Išlikimas 2015“, Renginio metu 

Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanoriai nepilnamečiams rengė įvairias pratybas, 

dalyviai buvo mokomi skirtingų kliūčių įveikimo, judėjimo miške būdų, nepilnamečiai 

laikinuose būstuose patys kūrėsi laužus, įsirengė stebėjimo postus. Renginys padėjo skatinti 

nepilnamečių tarpusavio bendravimo, socialinius įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, prisiimti 

atsakomybę, įgyti pasitikėjimo savimi. 

Atlikta resocializacijos priemonių analizė ir parengta 2015-06-05 pažyma Nr. LV-

1651 „Apie organizuotą diskusiją probacijos tarnybų vykdomų nuteistiems resocializacijos 

priemonių klausimais bei parengtą resocializacijos priemonių analizę“. Minėtos priemonių metu 

išanalizuotos nuteistiesiems taikomos resocializacijos priemonės, ypač elgesio pataisos 

programos.  

2015-07-03 – 2015-07-04 dalyvauta Latvijos probacijos tarnybos renginyje, skirtame 

komandiniam darbui stiprinti, taip pat aptarti aktualūs bendradarbiavimo klausimai su Latvijos 

probacijos tarnybos vadovais. 

2015-07-08 – 2015-07-09 atliktas Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos 

tarnybinės veiklos kompleksinis bei Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos Probacijos 
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skyriaus, veikiančio Skuodo ir Kretingos rajonų savivaldybių veikos teritorijose, patikrinimai. 

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai tarnybinei veiklai gerinti.  

Atlikta analizė ir parengta 2015-07-29 pažyma Nr. LV-2315 „Apie apygardų 

probacijos tarnybų priežiūroje esančius asmenis, galimai turinčius psichikos sutrikimų ir 

galimybės įsigyti Vekslerio testą“, priimtas sprendimas, kad testą įsigyti netikslinga. 

Išanalizuota apygardų probacijos tarnybų veikla už 2015 m. I pusmetį ir parengta 

2015-08-04 pažyma Nr. LV-2367, kurioje pateikti siūlymai tarnybinei veiklai gerinti. 

Parengtas Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos 

aprašas. Apraše nustatoma elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarka, kuri padės 

pareigūnams tinkamai taikyti elektroninį stebėjimą. 

Koordinuotas Probacijos tarnybų 15 metų minėjimo renginio organizavimas bei 

2015-08-21 jame dalyvauta. Renginio metu aptarti probacijos tarnybų pasiekimai, iššūkiai, 

istorija, paskatinti geriausi pareigūnai. 

2015-09-15 organizuotas seminaras-diskusija „Probacijos veiksmingumo vertinimas 

ir jo kriterijai“. Renginio metu probacijos specialistai ir mokslininkai diskutavo apie probacijos ir 

mediacijos veiksmingumą, apžvelgė užsienio šalių patirtį vertinant probacijos efektyvumą. 

2015-09-23 – 2015-09-25 Kalėjimų departamento Probacijos skyriaus ir apygardų 

probacijos tarnybų pareigūnai dalyvavo tarptautinėje atkuriamojo teisingumo ir probacijos 

konferencijoje. Susipažinta su kitų valstybių praktika taikant atkuriamąjį teisingumą, 

atsižvelgiant į ją pateikti siūlymai probacijos tarnybų tarnybinei veiklai gerinti. 

Probacijos tarnybos parengė 8 socialinio tyrimo išvadas. Siekiant dažnesnio 

probuotojų pasitelkimo, kai sprendžiamas klausimas dėl probacijos sąlygų nustatymo 

nuteistajam, kuriam bausmės vykdymas atidedamas, organizuotos šios priemonės: susitikimai su 

teisėsaugos institucijomis ir teismais dėl socialinio tyrimo išvadų rengimo: 2015-02-26 – su 

Vilniaus apygardos teismo teisėjais, 2015-10-15 – su Vilniaus apylinkės teismo pirmininko 

pavaduotoju Alenu Piesliaku, 2015-11-10 – su Generalinės prokuratūros atstovais; 2015-12-21 

organizuota apskritojo stalo diskusija „Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų ir socialinio tyrimo 

išvadų taikymo problemos“, kurioje dalyvavo teismų, prokuratūrų atstovai, probacijos tarnybų 

direktoriai, lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijų pirmininkai. Taip pat Probacijos 

skyriaus viršininkas Simonas Nikartas 2015-12-11 skaitė pranešimą socialinio tyrimo išvadų 

taikymo klausimais Panevėžio apygardos prokuratūros organizuotame seminare, kuriame 

dalyvavo prokurorai, teisėjai, policijos, kitų institucijų atstovai.  

Ataskaitiniu laikotarpiu strigo ,,ASET PLUS“ metodikos, skirtos nepilnamečių 

nusikalstamo elgesio rizikai įvertinti, įsigijimo procedūros. Vien Didžiosios Britanijos ekspertų 

vizitui prašoma 12600 svarų sterlingų (17227 Eur) (kelionės išlaidos, ekspertų honoraras, jų 

apgyvendinimas), o už tokią sumą galimai įmanoma įsigyti ir adaptuoti metodiką iš kitų šaltinių. 

Tuo atveju, jei būtų susitarta dėl leidimo Lietuvai adaptuoti minėtą metodiką, nėra net 

pateikiama preliminari Lietuvos specialistų mokymų kaina. Taip pat pažymėtina, kad Didžiojoje 

Britanijoje metodika ,,ASSET PLIUS“ yra dar diegimo stadijoje, vykdomi specialistų mokymai 

taikyti šią metodiką, o metodikos ,,ASSET“ Didžiojoje Britanijoje atsisakyta kaip pasenusios. 

Atsižvelgiant į tai,  ieškota alternatyvių būdų nepilnamečių nusikalstamo elgesio vertinimo 

metodikai įsigyti bei imtasi šių veiksmų: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai 

pateiktas pasiūlymas įtraukti šią priemonę į Viešojo valdymo tobulinimo programos priemonių 

planą, priemonei finansuoti prašant numatyti 180000 eurų Europos sąjungos paramos lėšų. 

Metodikos įgijimas ir adaptavimas įtrauktas į Kompleksiškai teikiamos pagalbos, specialiojo 

ugdymo mokyklų/centrų ir vaikų socializacijos centrų veiklos kokybės gerinimo 2015 m. – 2017 

m. tarpinstitucinio veiksmų plano projektą (Kalėjimų departamento 2015-09-18 raštas Nr. 1S-

3390 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai). Siekiant išsiaiškinti ir aptarti 

galimybes įsigyti ir adaptuoti metodiką, buvo organizuoti susitikimai su mokslininkais, 2015-11-

06 raštu kreiptasi į Europos probacijos asociaciją (CEP) dėl informacijos apie CEP narių turimas 

nepilnamečių rizikos vertinimo metodikas. 



 

 

 

20 

Organizuota prevencinės programos „Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos“, 

skirtos nuteistiems nepilnamečiams, aprobavimo procedūra. Minėta prevencinė programa skirta 

nepilnamečiams ir jaunimui, jos taikymas užtikrins efektyvesnę nuteistųjų resocializaciją.  

Organizuotos ir vykdomos bandomosios intervencinės programos „Intervencinė 

programa smurto pažeidėjams šeimoje“ adaptavimo procedūros – organizuotas šios programos 

efektyvumo tyrimo atlikimas. Tyrimo, kurį atliko Sveikatos mokslų universitetas, ataskaitoje 

pateikiami siūlymai ir rekomendacijos dėl programos tobulinimo. 

Inicijuoti ir pasirašyti susitarimai (2015-03-24 ir 2015-06-25) dėl 2014-03-24 

paslaugų teikimo sutarties tarp Kalėjimų departamento ir UAB „Penkių kontinentų bankinės 

technologijos“ pratęsimo, pagal kurią pratęsta elektroninio stebėjimo sistemos probacijos 

tarnyboms nuoma. 2015-09-22 parengta Elektroninės stebėjimo duomenų valdymo sistemos 

nuomos pirkimo paraiška Nr. PP-165, o 2015-10-20 pasirašyta sutartis tarp Kalėjimų 

departamento ir UAB „Penkių kontinentų bankinės technologijos“ dėl elektroninių stebėjimo 

priemonių nuomos. 

Siekdamas asmenų, esančių probacijos tarnybų priežiūroje, savižudybių prevencijos, 

Kalėjimų departamento Probacijos skyrius aktyviai bendradarbiavo su Valstybinio psichikos 

sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuru. 2015-11-18 šis biuras kartu su Probacijos 

skyriumi organizavo teorinį praktinį seminarą „Savižudybių galima išvengti“, kuriame dalyvavo 

18 probacijos tarnybų pareigūnų. Seminare Savižudybių prevencijos biuro specialistai 

supažindino probacijos tarnybų pareigūnus su savižudybės reiškinio kompleksiškumu, rizikos 

grupėmis, statistika, rizikos ir apsauginiais veiksniais. Buvo mokomasi atpažinti ir įvertinti 

savižudybės riziką, bendrauti su savižudiškų ketinimų turinčiu asmeniu, teikti tinkamą pagalbą. 

 

Vykdant 01-01-03 priemonę „Įgyvendinti Norvegijos finansinių mechanizmų paramos 

programą ,,Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“, ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomi 5 

projektai: 

1. „Sudaryti sąlygas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje 

sumažinti laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“. 

2.  „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus sumažinimas, įsteigiant 4 

naujas atviro tipo pataisos įstaigas“. 

3. „Elektroninio stebėjimo priemonių taikymas lygtinai paleistiems nuteistiesiems“. 

4. „Pataisos įstaigose sudarytos geresnės sąlygos pažeidžiamoms grupėms priskirtiems 

nuteistiesiems (geresnės sveikatos priežiūros paslaugos, sumažintas narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

pasiekiamumas priklausomybę turintiems nuteistiesiems ir sukurtos reikalingos sąlygos nuteistųjų moterų, 

auginančių vaikus, resocializacijai)“. 

5. „Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų 

asmenų mokymui“. 

Projektams įgyvendinti ataskaitiniais metais buvo panaudota 1625,5 tūkst. eurų. Detali 

informacija apie Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programos ,,Pataisos, įskaitant bausmes 

be įkalinimo“ finansuojamų projektų vykdymo eigą 2015 metais ir pasiektus rezultatus pateikta 

Teisingumo ministerijai Kalėjimų departamento 2016-01-19  raštu Nr. 1S-172.  

 

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

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 1284 laisvės atėmimo bausmę 

atliekantys nuteistieji, taip pat suimtieji, profesinėse mokyklose – 1311 nuteistųjų, aukštosiose – 5. 

Gavo mokslo baigimo pažymėjimus: vidurinio išsilavinimo – 156, pagrindinio išsilavinimo – 211, 

profesinės mokyklos – 1163. Įstaigose vykdomos 139 nuteistųjų socialinės reabilitacijos programos, 

2964 nuteistieji dalyvavo įstaigose vykdomose socialinės reabilitacijos programose, įstaigose 

organizuoti 882 kultūros ir sporto renginiai, pravesta 2510 užsiėmimų teisinėmis, dorovinėmis, 

ekonominėmis ir kt. temomis; 2674 atvejais bendradarbiauta su visuomeninėmis ir religinėmis 
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organizacijomis; 4936 atvejais bendradarbiauta su valstybės ir savivaldybių institucijomis, rengiant 

nuteistuosius paleidimui iš pataisos įstaigų.  

 

 
ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ BAUSMĘ ĮKALINIMO ĮSTAIGOSE, UŽIMTUMAS 2013 – 2015 m. 

(PROCENTAIS) 

 

 

Vykdydamas Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos 

įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano priemones, už kurių įgyvendinimą atsakingas 

Kalėjimų departamentas, ir siekdamas aktyvaus bendradarbiavimo su valstybinėmis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis, Kalėjimų departamentas 2015-12-04  pasirašė bendradarbiavimo 

sutartį su Jaunimo reikalų departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas). Bendradarbiavimo tikslas – siekti efektyvios 

informacijos apie jaunimui teikiamas galimybes sklaidos, įgyvendinti jaunimo nusikalstamumo 

mažinimo prevencines priemones bei skatinti jaunimą dalyvauti Jaunimo garantijų iniciatyvos 

pirminės intervencijos įgyvendinimo projekte „Atrask save“. Siekiant nepilnamečiams (ir jaunimui iki 

29 metų) padėti sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas 

įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą kartu su nevyriausybine organizacija 

„Socialinės integracijos centras“, dalyvaujama projekte „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus 

vystymas. Atrask savyje save“. Renginiai vyko Šiaulių apygardos probacijos tarnybos veiklos 

teritorijoje. Iš visų 503 dalyvavusių jaunų asmenų 168  yra jaunimas, esantis probacijų tarnybų 

priežiūroje. 2015-03-24 Panevėžio apygardos probacijos tarnybos (Zarasų rajono savivaldybės 

teritorijoje) pareigūnai organizavo susitikimą su Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus 

darbuotojais, siekdami nuteistųjų efektyvesnio užimtumo ir integracijos į visuomenę, padedant 

nuteistiesiems įsitvirtinti darbo rinkoje. Susitikimo metu buvo plačiau pristatyta jaunimo skatinimo 

(motyvavimo) programa „Pasitikėk savimi“, kurioje dalyvauja 2 probuojamieji. 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose veikia VšĮ Kauno 

mechanikos mokyklos sektorius, kuris nuteistuosius moko profesijų. 2014 – 2015 mokslo metais į šį 

sektorių buvo priimti mokytis 48 nuteistieji. Buvo sudaryta 1 stalių, 1 duonos ir pyrago gaminių kepėjų 

ir 1 virėjų grupė. 30 nuteistųjų baigė mokyklą ir gavo profesinio mokymo pažymėjimus (17 stalių, 4 

virėjai ir 9 kepėjai), o 21 nuteistasis pasitikrino įgytą kompetenciją ir gavo kompetencijų įvertinimo 

bei kvalifikacijos pažymėjimus: 8 duonos ir pyrago gaminių kepėjų, 11 stalių, 2 virėjų. 11 nuteistųjų, 

kurie buvo paleisti iš laisvės atėmimo vietos nesibaigus mokslo metams, buvo sudarytos sąlygos 

mokytis nuotoliniu būdu ir atvykti laikyti egzaminų, šia galimybe pasinaudojo tik 2 jaunuoliai. 2015 – 

2016 mokslo metus Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose veikiančiame VšĮ 
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Kauno mechanikos mokyklos sektoriuje pradėjo 39 nuteistieji. Likę mokosi Kauno „Aitvaro“ 

mokykloje. Įstaiga bendradarbiauja su Kauno darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriumi. 2015 m. 

įvyko 9 motyvaciniai seminarai, kuriuose dalyvavo 84 jaunuoliai. Įstaigoje vykdoma „Asmenų, 

kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programa“, kurio 

metu nuteistieji supažindinami su Lietuvos Respublikos teisine sistema, nuteistųjų paleidimo iš laisvės 

atėmimo vietų pagrindais ir tvarka, asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, teisėmis ir pareigomis, 

socialinės paramos teikimu, užimtumo, būsto problemų sprendimu. Per 2015 m. šioje programoje 

dalyvavo 46 jaunuoliai. 2015-06-22 pradėti ir 2015 m. lapkričio mėnesį baigti Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus septinto aukšto kapitalinio remonto darbai – 7-o aukšto patalpose įkurta mokykla 

nepilnamečiams, sukurta 70 mokymo vietų, įrengtos 7 šiuolaikinius reikalavimus mokykloms 

atitinkančios mokymo klasės. 

Didelis dėmesys skiriamas įkalinimo įstaigose laikomų asmenų užimtumui. 

Ataskaitiniais metais laisvės atėmimo vietų įstaigose (be valstybės įmonės) vidutiniškai buvo įdarbinti 

1046 nuteistieji, valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ – 1209 nuteistieji. Vidutinis įdarbintų nuteistųjų 

skaičius (procentais) 2015 metais siekė 33,1 proc. nuo bendro vidutinio nuteistų asmenų skaičiaus ir 

buvo 3,6 proc. punkto didesnis negu 2014 metais. Siekiant įdarbinti kuo daugiau asmenų, laikomų 

laisvės atėmimo vietose, bendradarbiaujant su privačiais juridiniais asmenimis ir asocijuotomis verslo 

struktūromis, buvo sudaryta sandorių už 1 451,2 tūkst. eurų, įdarbinti 687 nuteistieji. 2014 metais tokių 

sandorių  sudaryta už 933,4 tūkst. eurų, o įdarbinti 563 nuteistieji.  Per 2015 metus valstybės įmonė 

„Mūsų amatai“ pagamino prekinės produkcijos už 6 592,7 tūkst. eurų, pradavimai ir paslaugos sudarė 

7 337,8 tūkst. eurų. Per 2015 metus buvo uždirbta 88,8 tūkst. eurų neaudituoto grynojo pelno. 

Palyginti su 2014 metais, įmonės veiklos rodikliai ženkliai pagerėjo, ypač ataskaitinių metų antrojoje 

pusėje. Pažymėtina, kad Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu 2015 metams nustatyti planiniai 

rodikliai valstybės įmonei „Mūsų amatai“ įvykdyti, o 2016 metais planuojama pasiekti dar geresnių 

veiklos rezultatų, prioritetą teikiant nuteistųjų įdarbinimui. 

Siekdamos įtraukti nuteistuosius į visuomenei naudingus darbus už įkalinimo įstaigų ribų ir 

minint Pasaulinę Žemės dieną, Kalėjimų departamentui pavaldžios laisvės atėmimo vietų įstaigos 

organizavo nuteistųjų dalyvavimą socialinėje akcijoje „Suteik paukščiams namus“ (kovo mėn.), kurios 

metu buvo gaminami inkilai, lesyklos ir kartu su socialiniais partneriais kabinami parkuose, kitose 

viešose vietose. Lietuvos švarinimo akcijoje „Darom 2015“, vykusioje balandžio mėn., nuteistieji 

tvarkė teritorijas įvairiose Lietuvos vietose, gamino suoliukus, skruzdėlynų aptvarus. Spalio – lapkričio 

mėnesiais Kalėjimų departamento organizuotos kapų tvarkymo akcijos metu nuteistieji tvarkė kapus, 

bažnyčių ir kitas teritorijas. Per metus laisvės atėmimo vietų įstaigose esantys asmenys padėjo senelių 

namams, vaikų globos namams atlikti aplinkotvarkos darbus, tęsė teritorijų tvarkymo darbus įvairiose 

Lietuvos vietose.  Minėtose akcijose dalyvavo 432 asmenys. 

Siekiant didinti užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis veiklomis, laisvės atėmimo 

vietų įstaigose esantys asmenys buvo įtraukti ir į kitas visuomeniškai reikšmingas socialines akcijas: 

gamino medinius žaislus ir lesyklas „Mamų unijos“ organizuojamai gerumo akcijai „Vardan mažųjų 

Lietuvos onkoligoniukų“, kurios metu nuteistųjų pagaminti dirbiniai buvo pardavinėjami parodos 

,,VAIKŲ ŠALIS“, vykusios ,,Litexpo“ parodų rūmuose (Vilniuje) metu, Kaziuko mugėje (surinktos 

lėšos skirtos onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams gydyti); socialinėje akcijoje „Raudonos 

nosies diena“ VšĮ Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikoje, kurios metu mažiesiems 

ligoniukams įteikė savo pagamintų medinių žaislų, suvaidino spektaklį;. socialinėje akcijoje „Maisto 

bankas“ (dalijo skrajutes su informacija prekybos centre ,,PROMO Cash&Carry“), padėjo Kauno 

arkivyskupijos ,,Caritas“ sriubos valgykloje ruošti maistą nepasiturintiems Kauno miesto gyventojams; 

mezgė vilnones kojines nuo karo nukentėjusiems Ukrainos žmonėms (vaikams, moterims, kariams); 

mezgė kojines, šalikus, kepures, pirštines Vilniaus m. Karvio vaikų dienos centrui; gamino medinius 

žaislus Jiezno vaikų globos namams. Padėjo Šiaulių m. medžio drožėjams bei tautodailininkams 

pastatyti skulptūras rengiantis plenerui; mezgė kilimėlius gyvūnų globos organizacijai „Lesė“, gamino 

kačių namelius VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ ir Vilniaus m. savivaldybės projektui „neBrisiaus 

namai“. Minėtose akcijose dalyvavo 238 asmenys. 
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2015 m. vykusiose minėtų akcijų veiklose iš viso dalyvavo 670 laisvės atėmimo vietų 

įstaigose esančių asmenų, iš jų: akcijose „Suteik paukščiams namus“, „Darom“, kapų tvarkymo 

akcijoje ir kitų gretutinių teritorijų tvarkyme (per metus) – 432, kitose socialinėse akcijose – 238.  

Akcijų metu iš viso pagaminta 1912 vnt. įvairių gaminių (kojinių, pirštinių, šalikų, pirštinių – 687, 

medinių žaislų – 310 vnt., gaminių iš medžio (dėžučių, suvenyrų ir t. t.) – 30 vnt. gaminių gyvūnams 

(kilimėlių, namelių) – 12 vnt., inkilų – 255 vnt.,  lesyklų – 400), suolelių – 18 vnt., medinių stulpų 

skruzdėlynams aptverti – 200 vnt.).  

Nors vidutinis nuteistų asmenų skaičius 2015 metais, palyginti su 2014 metų skaičiumi, 

sumažėjo per 10 proc., tačiau laisvės atėmimo vietose esančių asmenų, dalyvaujančių akcijose „Suteik 

paukščiams namus“, „Darom“, kapų tvarkymo akcijoje ir kitų gretutinių teritorijų tvarkyme (per 

metus) skaičius išliko toks pats – 432 (2014 m. – 430), kas sudaro 6,6 proc. nuo visų laisvės atėmimo 

vietose esančių asmenų (2014 m. – 5,9 proc.). Taip pat padidėjo laisvės atėmimo vietose esančių 

asmenų aktyvumas dalyvaujant kitose visuomeniškai reikšmingose socialinėse akcijose (renginiuose), 

kurių metu pagaminta 887 vnt. daugiau įvairių gaminių (2014 m.– 1025 vnt.).  

Vykdant Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos 

tarpinstitucinio veiklos plano priemones, priskirtas Kalėjimų departamento kompetencijai, 

ataskaitiniu laikotarpiu atlikti šie pagrindiniai darbai: 

Siekiant padidinti tarnybinių šunų, naudojamų neteisėtai gabenamoms narkotinėms 

ir psichotropinėms medžiagoms bei jų pirmtakams (prekursoriams) ir tabako gaminiams 

aptikti, skaičių (01-02-05 priemonė), per 2015 metus papildomai buvo įsigyti 2 tarnybiniai šunys, 

skirti narkotinių medžiagų paieškai (Marijampolės pataisos namuose ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje). 

Įgyvendinant 2014 metais Kalėjimų departamente parengtą Kinologinės veiklos plėtros 

koncepciją, 2015 m. rugsėjo 22 d. Marijampolės pataisos namuose atidarytas Kinologijos skyrius. 

Plėtojant bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo 

vietose (01-02-03 priemonė), parengtos ir vykdomos dvi programos: Narkomanijos prevencijos, 

ugdant streso įveikos įgūdžius psichoedukacijos ir kognityvinės elgesio intervencijos metodu, 

programa Alytaus pataisos namuose ir programa „Į laisvę nuo priklausomybių“ Panevėžio pataisos 

namuose. Parengtas Bausmių vykdymo sistemos veiklos narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos 

srityje aprašas ir pateiktas laisvės atėmimo vietoms. 

Stiprinant kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, administracinius 

gebėjimus ir užtikrinant jų materialinį techninį aprūpinimą (01-02-02 priemonė): 

 pagal 2015-04-30 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ST-67 ir 2015-05-22 pirkimo – 

pardavimo sutartį Nr. ST-78 nupirkta atitinkamai 100 ir 5000 vienkartinių testų narkotinėms 

medžiagoms šlapime aptikti; 

pagal  2015-07-24 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ST-108 nupirkti 8 komplektai 

kriminalisto lagaminėlių;  

pagal 2015-09-18 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ST-129/VP-688/IVD nupirkta saugių 

vakuuminių kraujo ėmimo sistemų; 

pagal 2015-11-05 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 6000-8394/ST-164 įsigyta 10 vnt. slapto 

dėvėjimo, dūriams atsparių liemenių; 

pagal 2015-11-20 PVM sąskaitą 125169 nupirktas mobilusisspausdintuvas; 

pagal 2015-12-10 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ST-189 įsigyta 48 vnt. radijo stotelių 

,,Motorola DP1400“.  

Įsigytos ir kitos prekės, skirtos priemonei vykdyti.  

Plėtojant specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų 

pirmtakų (prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo 

sistemą (01-02-04 priemonė), 2015-12-10 Marijampolės pataisos namuose buvo organizuoti Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų tęstiniai darbuotojų mokymai, skirti vykdyti kvalifikuotą 

nuteistųjų švietimą narkotinių ir psichotropinių medžiagų prevencijos klausimais. Mokymuose 

dalyvavo 30 bausmių vykdymo sistemos darbuotojų. 
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Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams buvo organizuotos stažuotės 

Europos Sąjungos šalių bausmių vykdymo institucijose, kuriose vykdoma asmenų, priklausomų nuo 

narkotinių medžiagų, reabilitacija: 2015 m. spalio mėn. 2 darbuotojai kėlė kvalifikaciją Lenkijoje; 

2015 m. lapkričio mėn. – 8 darbuotojai Estijoje ir 2015 m. gruodžio mėn. – 15 darbuotojų Lenkijoje. 

Buvo parengtas ir laisvės atėmimo vietų įstaigoms išplatintas Europos Sąjungos šalių 

bausmių vykdymo institucijų, kuriose vykdoma asmenų, priklausomų nuo narkotinių medžiagų, 

reabilitacija, gerosios praktikos apibendrinimas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio 

prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonėms, priskirtoms Kalėjimų departamento 

kompetencijai, vykdyti buvo panaudota 74,5 tūkst. eurų. 

Vykdant 01-02-08 priemonę „Organizuoti mokymus laisvės atėmimo vietose 

nuteistiesiems, siekiantiems įgyti paklausią profesiją“, Marijampolės pataisos namuose laisvės 

atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems buvo organizuojami aukštalipio ir krovinių prikabinėtojo 

mokymai. 2015-09-08 su UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru“ pasirašyta Mokymo 

paslaugų teikimo sutartis Nr. ST-126 2015-10-27 – 2015-11-20 buvo organizuojami mokymai, kuriuos 

baigė 35 Marijampolės pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, jiems įteikti 

kvalifikacijos pažymėjimai. 

Vykdant 01-02-10 priemonę „Organizuoti prevencinę priemonę „Teistų asmenų 

priežiūra“, numatytą pagal Nacionalinės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programos 

įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. 

lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1381, bendru Kalėjimų departamento direktoriaus, Lietuvos policijos 

generalinio komisaro ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d.  įsakymu 

Nr. V-158/5-V-385/BV-16 „Dėl Prevencinės priemonės „Teistų asmenų priežiūra 2015“ organizavimo 

ir vykdymo“, 2015 m. gegužės 4 – 29 d. (su galimybe tik probacijos tarnybose prevencinės priemonės 

vykdymą pratęsti iki 2015 m. birželio 12 d.) Kalėjimų departamentui pavaldžios apygardų probacijos 

tarnybos (toliau – probacijos tarnybos arba APT), teritorinės policijos įstaigos ir savivaldybių Vaiko 

teisių apsaugos skyriai visoje šalyje vykdė bendrą tarpinstitucinę prevencinę priemonę „Teistų asmenų 

priežiūra 2015“. Šia prevencine priemone siekta stiprinti visuomenės saugumą, mažinti nusikaltimų 

recidyvą, aktyvinti probacijos tarnybų, savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių ir teritorinių 

policijos įstaigų bendradarbiavimą, gerinti nuteistųjų laisvės apribojimo bausme, lygtinai paleistųjų iš 

pataisos įstaigų, asmenų, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, bei nepilnamečių, esančių probacijos 

tarnybų priežiūroje, elgesio bei teismo jiems paskirtų draudimų ir įpareigojimų vykdymo kontrolę. 

Vykdydami prevencinę priemonę „Teistų asmenų priežiūra 2015“ probacijos tarnybų pareigūnai kartu 

su policijos pareigūnais ir savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių darbuotojais aplankė 5327 

probacijos tarnybų priežiūroje esančius asmenis jų gyvenamosiose vietose, iš jų – 519 nepilnamečių. Iš 

aplankytų 5327 asmenų, 1706 asmenys aplankyti nakties (22.00 – 06.00 val.) metu, iš jų – 271 

nepilnametis. Prevencinės priemonės „Teistų asmenų priežiūra 2015“ vykdymo metu nustatyti 293 

pažeidimai, iš jų – 271 baudžiamojo poveikio priemonių ir (ar) pareigų ir įpareigojimų vykdymo 

pažeidimas bei 22 administraciniai teisės pažeidimai. Už nustatytus pažeidimus probacijos tarnybų 

pareigūnai priežiūroje esantiems asmenims paskyrė 90 nuobaudų, pateikė 25 teikimus teismams dėl 

bausmės pakeitimo griežtesne bausme, pateikė 12 teikimų teismams pagal Lietuvos Respublikos 

probacijos įstatymo 30 str. 2 d. 2 p. ir 23 teikimus pagal to paties įstatymo 30 str. 2 d. 3 p. 

Ataskaitiniu laikotarpiu priemonei buvo panaudota 3,7 tūkst. eurų. 
Priemonė 01-03-01 „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“. Šiai 

priemonei skirtos lėšos buvo naudojamos laisvės atėmimo vietų personalo darbo užmokesčiui 

išmokėti, užtikrinti darbuotojų materialinį aprūpinimą, tinkamas darbo sąlygas bei socialines garantijas 

(kvalifikacijai kelti, komunalinėms paslaugoms apmokėti (išskyrus nuteistųjų sunaudojamam karštam 

ir šaltam vandeniui), ryšiams, transportui išlaikyti (išskyrus lėšas, susijusias su nuteistųjų konvojavimu 

ir maisto produktų atsivežimu), pareigūnų uniforminei aprangai įsigyti, spaudiniams (išskyrus 
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skirtiems nuteistiesiems), patalpoms ir įrengimams remontuoti, darbuotojams skirtam buitiniam-

ūkiniam inventoriui ir prekėms įsigyti, bei kitoms, su personalo išlaikymu susijusioms, išlaidoms. 

Iš ataskaitiniais metais atliktų darbų, vykdant priemonę, galima išskirti: 

- buvo padidintas 2–6 kategorijų pareigūnų darbo užmokestis. Jaunesnių pareigūnų 

atlyginimai vidutiniškai padidėjo 5,4 proc. arba  apie 40 eurų; 

- visi pareigūnai buvo aprūpinti tarnybine uniforma. Pagal  dvišales sutartis 416544 eurų 

suma  įstaigos atlygino pareigūnams žalą dėl anksčiau neišduotos tarnybinės uniformos (vidutiniškai 

370 eurų vienam pareigūnui);   

- Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-285 buvo 

patvirtintas Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Plane yra numatyta 

Kalėjimų departamento keitimosi informacija apie gresiančią ar susidariusia ekstremaliąją situaciją su 

kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis schema. Kartu yra patvirtinti Ekstremaliųjų situacijų 

operacijų centro nuostatai, sudėtis ir narių kontaktiniai duomenys; 

- siekiant sumažinti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų konvojavimą iš vienos 

laisvės atėmimo vietos į kitą, vykdant Lietuvos Respublikos–Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo programos pavienį projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos 

sukūrimas ir įdiegimas teismuose“,  laisvės atėmimo vietose 2015 metais buvo įdiegta vaizdo 

konferencijų įranga, kuri suteikė galimybę teismų posėdžius vykdyti nuotoliniu būdu. Minėta įranga 

įdiegta Kybartų, Panevėžio, Pravieniškių, Vilniaus, Alytaus, Marijampolės pataisos namuose, Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, Šiaulių 

ir Kauno tardymo izoliatoriuose. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu priemonei buvo panaudota 37587,5 tūkst. eurų, 2936,8 tūkst. eurų 

(8,5 proc.) daugiau negu 2014 metais. 

Priemonė 01-03-02 „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, 

priežiūrą ir materialinį aprūpinimą“. Šiai priemonei skirtos lėšos buvo naudojamos laisvės atėmimo 

vietose laikomų asmenų materialiniam aprūpinimui (maisto produktams, medikamentams, patalynei 

įsigyti ir skalbimui, higienos reikmenims, karštam ir šaltam vandeniui, ilgalaikiam turtui įsigyti: 

skalbyklos, virtuvės įrengimams, sporto aikštelių įrangai; spaudiniams ir knygoms, buitiniam-ūkiniam 

inventoriui, baldams, kitoms prekėms, skirtoms nuteistiesiems: puodukams, lėkštėms, valgyklos 

įrankiams, stalams, suolams, spintelėms, sanitarinėms priemonėms, kibirams, šepečiams ir kt.), 

tinkamoms laikymo sąlygoms užtikrinti bei kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su nuteistų 

asmenų išlaikymu ir priežiūra (nuteistųjų darbo užmokesčiui, piniginėms išmokoms nuteistiesiems ir 

jų socialiniam draudimui, transporto išlaidoms, susijusioms su nuteistųjų konvojavimu ir maisto 

tiekimu, išlaidoms gyvenamųjų patalpų, kamerų, valgyklų apšvietimui, remontui, šildymui šalto 

sezono metu ir kt.). Ataskaitiniu laikotarpiu priemonei buvo panaudota 12680,3 tūkst. eurų, 564,3 

tūkst. eurų (4,7 proc.) daugiau negu 2014 metais.  

 Vykdant 01-03-03 priemonę „Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės 

prevenciją“, atlikus lyginamąją kelių paskutiniųjų metų analizę, stebimas sergamumo tuberkulioze 

stabilizavimasis, t. y. sergamumo rodikliai išlieka tame pačiame lygyje arba yra tik nežymus 

padidėjimas. Jei 2012 m. sergamumas tuberkulioze (absoliučiais skaičiais) laisvės atėmimo vietų 

įstaigose buvo 35 atvejai (pagal registracijos kategorijas ,,naujas atvejis“ ir ,,atkrytis“), tai 2013 m. ir 

2014 m. buvo stebimas sergamumo tuberkulioze didėjimas (iki 57 atvejų 2014 m.) Preliminariais 

duomenimis (galutiniai statistiniai sergamumo tuberkulioze duomenys yra vertinami po trijų mėnesių 

pasibaigus metams, kada gaunami diagnozes patvirtinantys galutiniai duomenys), tikimasi, kad 

sergamumas tuberkulioze 2015 m. sumažėjo – ne galutiniais duomenimis, per šiuos metus laisvės 

atėmimo vietų įstaigose buvo registruoti 34 tuberkuliozės atvejai pagal registravimo kategorijas 

,,naujas atvejis“ ir ,,atkrytis“. Palyginus preliminarius 2015 m. sergamumo tuberkulioze duomenis su 

2014 m. – galima konstatuoti, kad sergamumas tuberkulioze laisvės atėmimo vietose sumažėjo apie 40 

proc. Statistiniai sergamumo tuberkulioze rodikliai laisvės atėmimo vietose koreliuoja su analogiškais 

rodikliais visuomenėje. 
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Taip pat stebimas ligotumo tuberkulioze sumažėjimas apie 35 proc.: 2014 m. gruodžio 31 

d. iš viso laisvės atėmimo vietose buvo laikomi 102 tuberkulioze sergantys asmenys, o 2015 m. tuo 

pačiu laikotarpiu – 66 asmenys (preliminariais duomenimis). 

Per ataskaitinius metus buvo atlikti profilaktiniai krūtinės ląstos tyrimai mobiliuoju 

rentgeno aparatu:  

1. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose  ištirti 83 asmenys. 

2. Marijampolės pataisos namuose  ištirta 830 asmenų. 

3. Alytaus pataisos namuose ištirti 872 asmenys. 

4. Kybartų pataisos namuose ištirti 222 asmenys. 

5. Panevėžio pataisos namuose ištirti 189 asmenys. 

6. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ištirta: I sektoriuje – 313 asmenų, II 

sektoriuje – 263 asmenys,  III sektoriuje – 220 asmenų. 

7. Vilniaus pataisos namuose ištirta: Rasų g. sektoriuje – 400 asmenų, Sniego g. sektoriuje 

– 68 asmenys. 

Iš viso  mobiliuoju rentgeno aparatu profilaktiškai buvo ištirta 3460 asmenų. Tardymo 

izoliatoriuose tyrimai atliekami turima įranga – patikrinama apie 98 proc. naujai patekusių asmenų. 

Preliminariais duomenimis (duomenys gali keistis, galutinai patvirtinus diagnozes ir atvejo 

registravimo kategorijas,)  2015 m. laisvės atėmimo vietose iš viso nustatyti 46 tuberkuliozės atvejai, 

iš jų – 32 nauji atvejai ir 2 atkryčiai, pagal registravimo kategoriją ,,gydymas po nutraukto gydymo“ – 

4 atvejai, ,,nesėkmingas gydymas“ – 1 atvejis ir pagal registravimo kategoriją ,,kiti atvejai“ – 7. 

Vykdant Tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės ir ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų 

prevencijos ir kontrolės programos priemones, 2015-12-01 laisvės atėmimo vietų specialistams buvo 

surengtas seminaras ,,ŽIV/AIDS ir kitos užkrečiamosios ligos: grėsmės ir iššūkiai bausmių vykdymo 

sistemoje“ (dalyvavo 41 specialistas). Seminaro I dalyje buvo analizuojamos aktualios ŽIV/AIDS ir 

lytiškai plintančių infekcijų problemos, o II dalyje – tuberkuliozės.  

Ataskaitiniu laikotarpiu priemonei buvo panaudota 92,5 tūkst. eurų. 

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

kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą“, 2015 m. gruodžio 30 d. Kalėjimų 

departamentas su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – laboratorija) 

pasirašė susitarimą ,,Dėl 2013 m. gruodžio 30 d. Serologinių kraujo tyrimų dėl Žmogaus imunodeficito 

viruso ir kitų lytiškai plintančių ligų paslaugų teikimo sutarties Nr.ST-75/ST-PS-1-338 pratęsimo“. 

Vadovaujantis analogišku 2014 m. gruodžio 5 d. dokumentu (Nr. ST-140/SS-PS-1-109), 2015 m. 

laboratorija kiekvieną mėnesį Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriui pateikdavo 

duomenis apie tai, kiek ir kokių tyrimų kiekvienoje laisvės atėmimo vietoje buvo atlikta. Analogišką 

informaciją pateikia ir pačios įstaigos. 2015 m. dėl žmogaus imunodeficito viruso nešiojimo iš viso 

buvo atlikta 12 716 (2014 m. – 13 548) tyrimų, dėl virusinio hepatito C – 218 (palyginti su 2014 m., 

atliktų tyrimų dėl virusinio hepatito C padidėjo apie 9 proc.), dėl virusinio hepatito B – 190 (palyginti 

su 2014 m., padidėjo apie 11 proc.), sifilio – 6 015 (palyginti su 2014 m. stebimas apie 30 proc. 

sumažėjimas, kuris yra paaiškinamas mažesniu asmenų, patekusių į laisvės atėmimo vietas, skaičiumi) 

ir kitų infekcijų – 567 (palyginti su 2014 m., tyrimų apimtys padidėjo apie 18 proc.). Preliminariais 

duomenimis, per 2015 metus  laisvės atėmimo vietose buvo nustatyti 28 nauji ŽIV atvejai (duomenys 

gali kisti, nes dar yra atliekama pateiktų duomenų analizė ir derinimas su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 

centro duomenimis). Preliminarius duomenis lyginant su 2014 m. duomenimis, tikėtinas apie 15 proc. 

šio rodiklio sumažėjimas. 2015 m. prieinamumas gydymui antiretrovirusiniais vaistais įkalinimo 

įstaigose padidėjo 63,2 proc.  

Ataskaitiniu laikotarpiu priemonei buvo panaudota 382,7 tūkst. eurų.   

  

Vykdant 01-03-05 priemonę „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas 

nuteistiesiems ir komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei“, ataskaitiniu laikotarpiu buvo 

gauta 1079,1 tūkst. eurų už Pravieniškių gyvenvietei tiekiamą vandenį bei šilumos energiją, kurią 

gamina Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje veikianti katilinė, taip pat už laisvės 
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atėmimo vietų įstaigų patalpų išnuomojimą juridiniams (fiziniams) asmenims, aprūpinantiems 

nuteistuosius (suimtuosius) maisto produktais ir būtiniausiais reikmenimis. 2014 metais pajamų įmokų 

pajamos siekė 915,3 tūkst. eurų. 

Vykdydamas 01-03-06 priemonę „Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo 

administracinius gebėjimus“, Kalėjimų departamento Mokymo centras per 2015 metus bausmių 

vykdymo sistemos personalui organizavo,  koordinavo ir vykdė kvalifikacijos tobulinimo renginius 

pagal Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų 

personalo kvalifikacijos tobulinimo 2015 metų planą. Iš viso buvo organizuoti 152 kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 1275 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų 

pareigūnai, valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Mokymo centras per 2015 metus organizavo 45 mokymo renginius socialiniais klausimais 

šiomis temomis: 

„Delinkventinių paauglių psichologinio konsultavimo, motyvavimo keistis ypatumai“, 

„Individualizuotas nuteistųjų reabilitacijos procesas“ (2 mokymo renginiai), „Nepilnamečių socialinių 

problemų sprendimo praktinis taikymas“, „Nuteistų asmenų resocializacijos ir reabilitacijos 

priemonės: geroji praktika“ (2 mokymo renginiai), „Prevencinis darbas su nuteistais už smurtinius 

nusikaltimus asmenimis“ (2 mokymo renginiai), „Savanorių darbo organizavimas ir savanorių 

įtraukimas į organizacijos veiklą“ (2 mokymo renginiai), „Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje 

teisiniai ir praktiniai aspektai. Smurto prevencija“ (2 mokymo renginiai), „Motyvacinis interviu“ (2 

mokymo renginiai), Programinio darbo su nuteistaisiais principai: geroji praktika“, „Programos 

„EQUIP“ taikymo pirminiai mokymai“, „Programos „EQUIP“ taikymo supervizija“, Elgesio pataisos 

programos ,,Elgesys–Pokalbis–Pasikeitimas“ (EPP) taikymo mokymo kursai (2 mokymo renginiai),  

„Programos „Tik tu ir aš“ taikymo pirminiai mokymai“, „Programos „Tik tu ir aš“ taikymo 

supervizija“, „Riziką vertinančių metodikų (SVR-20, HCR-20) taikymas praktinėje veikloje“ 

(pirminiai mokymai), „Riziką vertinančių metodikų (SVR-20, HCR-20) taikymo supervizija“, Riziką 

vertinančių metodikų (PCL:SV, SARA) taikymas praktinėje veikloje“ (pirminiai mokymai), „Riziką 

vertinančių metodikų (PCL:SV, SARA) taikymo supervizija“, „Teisės pažeidėjo įvertinimo metodikos 

„OASys“ taikymas (pirminiai mokymai), „Teisės pažeidėjo įvertinimo metodikos „OASys“ taikymo 

supervizija“ (4 mokymo renginiai), „Darbo ypatumai su priklausomybę turinčiais asmenimis, 

motyvacija keisti elgesį“ (2 mokymo renginiai), „Savižudybių ir savęs žalojimo prevencija laisvės 

atėmimo vietose“,  „Atkuriamojo teisingumo priemonių (mediacijos) taikymas probacijos tarnyboje“, 

„Recidyvinio nusikalstamumo kriminologinė analizė, jo prevencija laisvės atėmimo vietose“, 

„Probacijos įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimas: geroji praktika“, 

„Probuojamųjų priežiūros planų sudarymas ir pildymas, probuojamųjų resocializacijos formų 

įgyvendinimas“ (2 mokymo renginiai), „Individualaus probuojamojo priežiūros plano pildymo 

intervizija“ (2 mokymo renginiai), Elgesio pataisos programos ,,Elgesys–Pokalbis–Pasikeitimas“ 

(EPP), Kognityvinės elgesio korekcinės programos „Tik tu ir aš“ taikymas, „Rimtos žalos rizikos 

valdymo efektyvumo didinimas“, ,,Elgesys–Pokalbis–Pasikeitimas“ (EPP). Šiuose mokymo 

renginiuose dalyvavo 334 bausmių vykdymo sistemos darbuotojai. 

Įgyvendinant Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statutą, įteisinta pataisos pareigūno profesija, parengta pataisos pareigūno profesinio 

mokymo modulinė programa, Mokymo centras gavo licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą ir 

rengti pataisos pareigūnus. Pataisos pareigūnų profesinio mokymo modulinė programa orientuota į 

dinaminės apsaugos modelio taikymą praktikoje, į socialinio darbo vykdymą laisvės atėmimo vietose. 

Įgyvendinant Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statutą, patvirtinta įvadinio mokymo programa, pritaikyta išimtinai pataisos pareigūnams 

ir orientuota tiek į saugumo užtikrinimą laisvės atėmimo vietose, tiek į socialinio darbo uždavinių 

įgyvendinimą laisvės atėmimo vietose ir probacijos tarnybose. 

Ataskaitiniu laikotarpiu priemonei buvo panaudota 577,7 tūkst. eurų. 

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

bausmių vykdymo sistemos teisinės bazės nuostatų įgyvendinimą“, buvo parengti ir pateikti 
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Teisingumo ministerijai šie pagrindiniai teisės aktų projektai, susiję su Tarnybos Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto įgyvendinimu: 

- ,,Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo, pareigybių aprašymų rengimo ir 

kompetencijų lygių nustatymo metodikos patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Kompensacijos mokėjimo pataisos pareigūnams už materialinę žalą, kurią jie patyrė 

dėl tarnybos, tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą 

Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose 

įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Pataisos pareigūnų medicininės reabilitacijos ir psichologinės reabilitacijos išlaidų, 

kurios iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos iš dalies arba neapmokamos, 

apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Pataisos pareigūnų, dėvinčių tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika, 

pareigybių sąrašo, Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių 

bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir Pataisos pareigūnų tarnybinės uniformos išdavimo normų 

patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašo bei Pataisos pareigūnams 

lengvo sveikatos sutrikdymo atveju išmokamos kompensacijos dydžio nustatymo sąlygų 

patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos pataisos pareigūnų 

sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“; 

-  ,,Dėl Asmenų atrankos ir priėmimo į pataisos pareigūnų švietimo įstaigas tvarkos aprašo ir 

tipinės mokymo sutarties formos patvirtinimo“. 

Parengti Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymai, susiję su Tarnybos Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto įgyvendinimu: 

- ,,Dėl Pataisos pareigūnų įvadinio mokymo organizavimo tvarkos aprašo ir Pataisos 

pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Priemokų kuratoriais paskirtiems pataisos pareigūnams mokėjimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Pareigybių, į kurias paskirtiems Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašo ir šių priemokų 

dydžių ir Priemokų už darbą pavojingomis darbo sąlygomis Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

pareigūnams skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Pataisos pareigūnų, kuriems gali būti nustatoma ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos 

trukmė, pareigybių sąrašo patvirtinimo“; 

- ,,Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pataisos 

pareigūnų ir šiam departamentui pavaldžių įstaigų direktorių darbo ir poilsio laiko režimo aprašo 

patvirtinimo“. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymą, 

Lietuvos Respublikos Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos 

probacijos įstatymo pakeitimo įstatymą, pagal Kalėjimų departamentui nustatytą kompetenciją buvo 

parengti ir patvirtinti šie pagrindiniai teisės aktai: 

- Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašas; 

- Individualaus socialinės reabilitacijos plano forma ir jo rengimo metodika; 

- Nuteistųjų elgesio kontrolės elektroninio stebėjimo priemonėmis tvarkos aprašas. 

Teisingumo ministerijai pateikti šie pagrindiniai teisės aktų projektai: 

- Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo projektas; 

- Areštinių vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo projektas; 

- Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių projektas; 

- Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai. 
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Detalesnė informacija apie Kalėjimų departamento vykdomos programos „Bausmių 

sistema“ šios ir kitų priemonių vykdymą pateikta Kalėjimų departamento 2015 metų veiklos plano 

įvykdymo ataskaitoje (priedas).  

   Vykdant 01-03-08 priemonę „Vykdyti laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo strategiją“ bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

programos įgyvendinimo prioritetinę priemonę 366 ,,Modernizuoti laisvės atėmimo 

įstaigas“, atlikti tokie pagrindiniai darbai: 
2015 m. balandžio 8 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu buvo sudaryta 

komisija, kuriai pavesta vertinti  Šiaulių tardymo izoliatoriaus techninio projekto sprendimus, teikti 

atitinkamas pastabas ir siūlymus. 2015-04-10 komisija pritarė numatomo Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

aptvėrimo projektiniams pasiūlymams, pateikė pastabas dėl tvorų techninių charakteristikų. 2015 m. 

atlikti aptvėrimų ir inžinerinių komunikacijų rangos pirkimai, pasirašytos sutartys statybos darbams 

atlikti, pradėti aptvėrimų statybos darbai. 2015 m. gruodžio mėn. projektuotojai pateikė statybos 

techninį projektą visa apimtimi.   

Kalėjimų departamentas vykdė viešąjį pirkimą neskelbtinų derybų būdu su dviem konkurse 

dalyvavusiais kandidatais dėl Lukiškių kalėjimo iškėlimo į Pravieniškes.  Pateikti galutiniai pasiūlymai 

apie 2,6 karto didesni negu nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu. Kalėjimų 

departamentas dėl nepagrįstai didelės kainos atmetė pasiūlymus ir užbaigė pirkimo procedūras. 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pirties, skalbyklos ir nuteistųjų, 

paliktų ūkio darbams, gyvenamųjų patalpų pastate atlikti visi statybos ir montavimo darbai, pasirašyta 

deklaracija apie darbų užbaigimą. Parengtas baudos izoliatoriaus rekonstravimo techninis projektas. 

2015 m. parengtas Marijampolės pataisos namų rekonstruojamo pastato techninis 

projektas. Atliktos rangos darbų pirkimo procedūros, pasirašyta statybos rangos sutartis; 

Vykdant investicijų projektą ,,Specialaus autotransporto įkalintųjų konvojavimui 

įsigijimas“, parengta konvojaus automobilių techninė specifikacija bei kiti pirkimo dokumentai. 

Konkursas dėl minėtų automobilių pirkimo įvyko  2015-10-26. Nuspręsta įsigyti 11 konvojaus 

automobilių, kurie turi būti pristatyti per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. 

 

Dėl interesantų (klientų) skundų, atsiliepimų, vertinimų 

 

Per ataskaitinį laikotarpį Kalėjimų departamente iš viso buvo gauta ir išnagrinėta 4100 

nuteistųjų ir suimtųjų skundų, prašymų, pareiškimų, kreipimųsi ir kt. bei kitų asmenų skundų, 

prašymų, pareiškimų, kreipimųsi, susijusių su laisvės atėmimo vietose laikomais asmenimis; iš jų 

2711 yra skundai. Skunduose nurodyti faktai pasitvirtino 21 atveju, tai sudaro 0,77 procento nuo 

bendro gautų skundų skaičiaus (0,51 procentą – nuo bendro gautų kreipimųsi skaičiaus). Skunduose 

nurodyti faktai iš dalies pasitvirtino 22 atvejais, tai sudaro 0,81 procentą nuo bendro gautų skundų 

skaičiaus (0,54 procento – nuo bendro gautų kreipimųsi skaičiaus). Atsiliepimų, skundų ar 

vertinimų, susijusių su asmenų aptarnavimu Kalėjimų departamente, per 2015 metus negauta. 
 

PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

Asignavimai 

Patvirtinti 

(patikslinti) 

asignavimai, tūkst. 

eurų 

Panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. eurų 

Asignavimų 

panaudojimo 

procentas 

Iš viso asignavimų programai (1+2) 69000,7 66518,6 96,4 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas 

64736,7 64686,0 99,9 

iš jo: 

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 
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Asignavimai 

Patvirtinti 

(patikslinti) 

asignavimai, tūkst. 

eurų 

Panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. eurų 

Asignavimų 

panaudojimo 

procentas 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės 

finansinės paramos lėšos 

   

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų 

įmokos 

1119,0 1079,1 96,4 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos 

finansinė parama projektams įgyvendinti ir 

kitos teisėtai gautos lėšos) 

4264 1832,6 43,0 

 

 

III. KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ VEIKLOS PLANŲ, PLĖTROS PROGRAMŲ 

IR STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos nekoordinuoja tarpinstitucinių veiklos 

planų, plėtros programų ir strategijų.  

 

IV. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Kalėjimų departamento 2016 metų veiklos prioritetai: 

 

1. Įgyvendinti tarptautinės finansinės (2009–2014 m. Norvegijos finansiniai mechanizmai); 

programoje LT14 ,,Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ 2016 metams numatytas veiklas. 

2. Įgyvendinti Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programoje numatytas priemones. 

3. Tobulinti nuteistų asmenų resocializacijos ir reabilitacijos priemones. 

4. Parengti Kalėjimų departamento kompetencijai priskirtus Tarnybos Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutui įgyvendinti reikalingus teisės 

aktus. 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                           Živilė Mikėnaitė 

 


