
LUKIŠKIŲ TARDYMO 

IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS



Istoriniai akcentai 

• Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 1904 m. Per 

visą egzistavimo laiką pastato paskirtis nesikeitė, keitėsi tik pavadinimai. Pirmaisiais 

egzistavimo metais Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas vadintas „Kalėjimo 

tvirtove“ (rus. „Тюремный замок“). Sovietinės okupacijos metais Lukiškių kalėjimas 

pavadintas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies 

komisariato (NKVD) – vidaus reikalų ministerijos 

(MVD) Vilniaus m. kalėjimu Nr. 1, o apie 1960 m. 

pavadinimas buvo pakeistas į „Įstaiga OČ

(rusiškos sąvokos „особая часть“

(liet. – „ypatingoji dalis“) santrumpa) 1991 metais, 

atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, keitėsi ir įstaigos 

pavadinimas. 1992 metais ji pavadinta 

„Vilniaus tardymo izoliatoriumi-kalėjimu“. Oficialus 

dabartinis pavadinimas nuo 2002 metų − Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas.



Istoriniai akcentai 

• 2003 metais Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas įtraukiamas į Lietuvos 

Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro statinių kompleksų sąrašą. 

Įstaiga tapo valstybės saugomu istoriniu architektūros paminklu.

• Įstaigoje nuolat lankosi žymūs Lietuvos 

bei užsienio šalių asmenys. Tarp apsilankiusių

minėtini: Lietuvos Respublikos Prezidentė 

D. Grybauskaitė, Prezidentas V. Adamkus, 

kardinolas A. J. Bačkis, Švedijos karalienė 

Silvija, politikos, kultūros, mokslo ir religinių

konfesijų atstovai.



Veikla

• Dabartiniu laikotarpiu Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas yra viena iš didžiausių

įkalinimo įstaigų Lietuvoje, kurios plotas siekia 1,91 hektarus.

• Įstaiga susideda iš: kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinės ir atlieka dvi funkcijas –

pataisos įstaigos ir suėmimo vykdymo. Šioje įstaigoje bausmę atlieka ir asmenys,

nuteisti laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos.

MISIJA - apsaugojant visuomenę, taikyti veiksmingą socialinę reabilitaciją ir siekti

humaniško suėmimo bei laisvės atėmimo bausmių vykdymo.

VIZIJA - dirbti tikintis ilgalaikio ir motyvuoto suimtojo ar nuteistojo sugrįžimo į

visuomenę, turint tikslą daugiau nenusikalsti.



Struktūra

• Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. 

vasario 27 d. įsakymu Nr. V-80 patvirtinta Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo struktūra, 

kuri įsigaliojo nuo 2015 m. kovo 1 d. ir nesikeitė.



Programai ,,Bausmių sistema“

skirti valstybės biudžeto asignavimai
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Vidutinis sąrašinis nuteistųjų ir suimtųjų 

skaičius 2015/2016 metais

1 darbuotojui tenkantis nuteistųjų (suimtųjų) skaičius − 2,5 / 2,3

771 / 720 vidutinis nuteistųjų ir suimtųjų skaičius



Nuteistųjų ir suimtųjų judėjimo 

lyginamoji analizė
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Iš įstaigos paleisti asmenys
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Planinio, vidutinio sąrašinio laikytų asmenų 

ir personalo etatų skaičiaus lyginamoji 

analizė 2014 / 2015 / 2016 metais
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Nuteistųjų ir suimtųjų 

išlaikymo sąnaudos
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Nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimas
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Rasti ir paimti iš nuteistųjų ir suimtųjų 

draudžiami daiktai 2014 / 2015 / 2016

Mobilieji telefonai

ir SIM kortelės

53 / 56 / 92

Bevielio ryšio interneto modemai

31 / 21 / 20

32,6 / 4,5 / 26,5 l

Alkoholio raugas

Narkotinės ir psichotropinės medžiagos

5,22 / 0,7 / 0,8 g

63 / 70 / 85



Specialiųjų priemonių

panaudojimo atvejai
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Pradėti ikiteisminiai tyrimai
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Apsilankymai pas 

vidaus ligų ir šeimos gydytojus
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Atlikti tyrimai ir diagnozuoti ŽIV atvejai
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Psichologinio darbo rezultatai
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Pareigybių skaičius įstaigoje 

2015 / 2016 m.

Specialiosios veiklos srities darbuotojų pareigybių skaičius

307,5 / 318,5

356 / 367



Priimtų ir atleistų darbuotojų skaičius
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Kėlę kvalifikaciją darbuotojai
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Jaunesniųjų pataisos pareigūnų tarnybos 

bausmių vykdymo sistemoje stažo ir 

darbo užmokesčio santykis
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Teisingumo ministro

įstaigos vadovui nustatytų užduočių

vykdymas 2016 metais  



1 užduotis
Optimizuoti žmogiškųjų išteklių valdymą ir 

organizuoti pataisos pareigūnų kvalifikacijos kėlimą

✓ Įvertintos visų pareigūnų ir darbuotojų funkcijos, siekiant užtikrinti, kad vykdomos

funkcijos nesidubliuotų. Parengti nauji pareigybių aprašymai, tinkamai nustatant

funkcijas.

✓ Parengtas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Apsaugos ir priežiūros postų planas

ir patvirtintas įstaigos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1-224 ,,Dėl

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo apsaugos ir priežiūros postų plano

patvirtinimo“. Parengtas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pataisos pareigūnų

mokymo tarnybos vietoje organizavimo tvarkos aprašas, kuris patvirtintas 2016 m.

vasario 29 d. įsakymu Nr. 1-44 „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pataisos

pareigūnų mokymo tarnybos vietoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kėlusių kvalifikaciją tarnybos vietoje Apsaugos ir priežiūros pataisos pareigūnų

skaičius – 93 procentai.



Bendradarbiaujant su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Mokymo centro dėstančiais specialistais bei siekiant pristatyti mokymosi 

pagal Pataisos pareigūnų profesinio mokymo programą galimybes ir supažindinti su 

pataisos pareigūno profesija bei šią profesiją viešinti, 2016 m. balandžio – rugsėjo mėnesį 

organizuoti 6 susitikimai su Vilniaus miesto ir rajono vidurinių mokyklų, gimnazijų 

abiturientais, apsilankyta 5 savivaldybių seniūnijose, kolegijoje, papildomai 14 mokymo 

įstaigų informaciniuose stenduose patalpinti informaciniai plakatai ir skrajutės.  

✓ Apsilankyta Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono

skyriuose. Pateikta informacinė medžiaga apie galimybę įsidarbinti įstaigoje.

✓ Šalčininkų raj. laikraštis „Šalčia“ patalpino skelbimą, kuriame asmenys kviečiami įgyti

pataisos pareigūno profesinę kvalifikaciją ir dirbti įstaigoje.

✓ Paskelbtos 5 atrankos mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo

programą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. į Kalėjimų departamento Mokymo centrą įgyti

pataisos pareigūno kvalifikacijos nukreipti 5 pretendentai.



2 užduotis
Užtikrinti sklandų Suėmimo vykdymo įstatymo 

ir Bausmių vykdymo kodekso pasikeitusių

nuostatų įgyvendinimą

✓ Iki 2016 m. balandžio 1 d. įrengta 1 patalpa trumpalaikiams pasimatymams, kurioje

lankytojai neatskiriami nuo nuteistojo/suimtojo, sudarytos sąlygos pasimatymams su

vaikais, įrengtas vaikų žaidimų kambarys. 2016 m. gruodžio mėn. įrengtos 3 patalpos

ilgalaikiams pasimatymams.

✓ Iš viso parengta ir įstaigos direktoriaus įsakymais patvirtinta 11 dokumentų, būtinų

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso ir Lietuvos Respublikos suėmimo

vykdymo įstatymo pakeitimams įgyvendinti.



✓ Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų

priėmimo biure, korpuso vyresniųjų kabinetuose, budėtojų patalpoje, KPP-1 patalpose

bei advokatų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų laukiamojo patalpose bei kitų patalpų

informaciniuose stenduose patalpinta aktuali informacija apie Bausmių vykdymo

kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimus. Parengti teisės aktų sąvadai,

kurie skirti lankytojams pasimatymų biuro laukiamojo patalpose bei suimtiesiems ir

nuteistiesiems į kameras.

✓ Iki 2016 m. lapkričio 30 d. įstaigoje rastų ir paimtų mobilaus ryšio telefonų, SIM

kortelių, bevielio ryšio modemų, skaičius 3 proc. sumažėjo užkardant patekimą,

palyginus su 2015 m. duomenimis (2016-11-30 – 37 proc., 2015-12-31 – 40 proc.).

2 užduotis
Užtikrinti sklandų Suėmimo vykdymo įstatymo 

ir Bausmių vykdymo kodekso pasikeitusių

nuostatų įgyvendinimą



3 užduotis
Užtikrinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime 

laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems tinkamas 

buitines, o personalui – tinkamas ir saugias darbo sąlygas 

✓ Iki 2016 m. spalio 1 d. atliktas 34 kamerų ir 17 pasivaikščiojimo kiemelių suplanuotas

remontas.



✓ Dėl finansinių lėšų trūkumo radijo ryšio ir pavojaus vietos nustatymo sistema, kuri

leistų operatyviai fiksuoti jaunesniųjų pareigūnų, vykdančių įstaigoje laikomų asmenų

apsaugą ir priežiūrą, pavojaus signalus (pasipriešinimas, užpuolimas ir pan.),

neįsigyta. Siekiant didinti pareigūnų saugumą, 2016 m. I pusmetį papildomai įsigyta

15 vnt. radijo ryšio stotelių, visi priežiūros postai aprūpinti radijo ryšiu. Minėta

sistema toliau bus diegiama 2017 metais esant finansavimui.

✓ Priėmimo-paskirstymo punkte įrengta vaizdo stebėjimo kamera, kurios pagalba

stebimi laikinojo laikymo kameroje esantys suimtieji ir nuteistieji.

✓ Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbuotojams papildomai įrengti 3 daugiafunkciniai

aparatai, 1 spausdintuvas ir 6 kompiuteriai.

3 užduotis
Užtikrinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime 

laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems tinkamas 

buitines, o personalui – tinkamas ir saugias darbo sąlygas 



4 užduotis
Įgyvendinti priemones, mažinančias 

suimtųjų ir nuteistųjų socialinę atskirtį 

✓ 46 nuteistiesiems iki gyvos galvos atlikti nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimai.

2016 m. gruodžio mėn. įstaigoje laikomas 91 nuteistasis iki gyvos galvos. 45

nuteistieji iki gyvos galvos atsisakė įvertinimų. Parengti individualūs socialinės

reabilitacijos planai nuteistiesiems.

✓ Per 2016 m. vykdytos šios priemones, siekiant užtikrinti suimtųjų/nuteistųjų išvedimą

iš kamerų:

- atlikti 3737 pirminiai pokalbiai, kurių metu atliekami suicidinės rizikos

įvertinimai. Vidutiniškai pokalbis truko apie 10 min;

- įvyko 2487 individualus pokalbis (iš kurių: psichologinės konsultacijos,

nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimai, individualių pataisos programų vykdymas), kurio

vidutinė trukmė apie 1.00 val.;

- organizuoti 85 grupiniai užsiėmimai suimtiesiems/nuteistiesiems, kurių

vidutinė trukmė apie 1.00 val.;



✓ vyko 18 paskaitų suimtiesiems/nuteistiesiems psichikos sveikatos klausimais, kurių vidutinė

trukmė apie 1.00 val.

Suimtieji ir nuteistieji vedami pasivaikščioti vienai valandai į pasivaikščiojimo kiemelius lauke, į

laisvalaikio užimtumo kambarį, fizinės reabilitacijos kambarį, į biblioteką (naudojasi ribota interneto

prieiga), į mokyklos patalpas, į organizuojamus šventinius ir kitus teminius renginius. Vasarą

įstaigoje organizuojami krepšinio ir tinklinio turnyrai. Vidutiniškai 30 nuteistųjų įdarbinti VĮ „Mūsų

amatai“, o apie 70 nuteistųjų dirba ūkio darbus įstaigoje.

4 užduotis
Įgyvendinti priemones, mažinančias 

suimtųjų ir nuteistųjų socialinę atskirtį 



✓ Įstaigoje nuolat lankėsi Vilniaus arkivyskupijos CARITAS atstovė (konsultavo nuteistuosius),

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) savanoriai (10 asmenų), veiklių žmonių „Alfa“

grupės savanoriai (15 asmenų), cirko artistas, kuris mokė nuteistuosius gatvės cirko triukų, 2

specialistai nuteistiesiems vedė meditacijos su gongais užsiėmimus, 2 specialistai nuteistiesiems

vedė meditacijos užsiėmimus, advokatai teikė nemokamą teisinę pagalbą, Vilniaus etninės

kultūros centro darbuotoja mokė gaminti darbelius iš šiaudų.

✓ Trys suimtieji studijavo nuotoliniu būdu – Vilniaus socialinių mokslų kolegijoje, Vilniaus

Gedimino technikos universitete ir Balstogės universitete.

4 užduotis
Įgyvendinti priemones, mažinančias 

suimtųjų ir nuteistųjų socialinę atskirtį 



5 užduotis
Organizuoti  informacinių technologijų 

plėtrą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime

Kompiuterinė sistema „Įskaita“ (čia kaupiama reikalinga informacija apie

suimtuosius/nuteistuosius) papildyta:

- posisteme „Nuteistųjų pareiškimai“ (pažymų apie procesinių dokumentų –

kaltinamųjų aktų, nuosprendžių, nutarčių ir kt. – įteikimą įstaigoje laikomiems

asmenims formavimas ir spausdinimas, šių pažymų automatinis registravimas, neįteiktų

pažymų kontrolė ir pažymų registro formavimas ir spausdinimas);

- papildoma informacija apie paleidžiamus iš įstaigos asmenis, kuriems pradėti keli

ikiteisminiai tyrimai arba vykdomos laisvės atėmimo (arešto) bausmės (t. y. įdiegta

papildoma kontrolė apie suimtojo/nuteistojo atžvilgiu gautus teismo sprendimus –

vykdomus ir nevykdomus). Įdiegtas automatinis pranešimų formavimas sistemos

vartotojams apie suimtojo/nuteistojo atžvilgiu pradėtus ikiteisminius tyrimus,

neatsižvelgiant ar juose nustatytas kardomosios priemonės suėmimo terminas.



Kompiuterinės sistemos „Įskaita“ posistemė „Kamerų grafinis atvaizdavimas,

perpildymo ir izoliacijos kontrolė“ (sumodeliuojamas asmenų paskirstymas į kameras

pagal nustatytus izoliavimo reikalavimus, gyvenamojo ploto normas, bendrininkų sąrašus

ir kt.) papildyta moduliais:

- „Pažymos apie suimtųjų/nuteistųjų laikymą kamerose“ (automatiškai Word formatu

formuoja pažymą apie nurodytu laikotarpiu konkretaus suimtojo ar nuteistojo kameros

plotą, kameros numerį, gyvenamąjį korpusą, aukštą, gyvenamųjų vietų skaičių ir kt.);

- „Fotografavimas“ (atvykusių į įstaigą suimtųjų ir nuteistųjų fotografavimas naudojant

WEB kamerą: monitoriuje mato fotografuojamo asmens vaizdą, fiksuoja vaizdą iš priekio

ir šono, prideda duomenis apie asmenį, automatiškai išsaugo jpeg farmate ir kt.).

„Įskaita“ – vietinė kompiuterinė duomenų sistema, kur informacija pildoma, kaupiama

ir saugoma tik įstaigoje. Sistema papildoma naujais reikalingais modeliais optimizuojant

reikalingos informacijos paiešką, ataskaitų formavimą ir pareigūnų darbo laiką.

5 užduotis
Organizuoti  informacinių technologijų 

plėtrą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime



6 užduotis
Įgyvendinti efektyvų finansinių, 

materialinių išteklių valdymą 

✓ Įrengti 77 LED (planuota – 50 LED) šviestuvai įstaigos 1-ojo ir 3-iojo korpusų kamerose, 15

LED (lauko) šviestuvų pasivaikščiojimo kiemeliuose ir 16 LED šviestuvų pasimatymų patalpose.

Nuo 2013 m. įstaigoje pradėjus įrengti LED šviestuvus, kurių 2016 m. pab. buvo 294 vnt., iki

2017 m. pr. sutaupyta 330 625 kWh elektros energijos. 2014 m., lyginant su 2013 m., elektros

energijos ekonomija – 10526 Eur, 2015 m., lyginant su 2014 m. – 34 738 Eur, 2016 m., lyginant

su 2015 m., elektros energijos ekonomijos nebuvo, nes įstaigoje vyko daug remonto darbų.

✓ Įstaigai skirtos 2016 m. biudžeto lėšos įsisavintos 100 %.

✓ 2016 m. pabaigoje įstaiga turėjo 59,2 tūkst. Eur kreditorinį įsiskolinimą, kurio 90 proc. sudarė

skolos už komunalines paslaugas.

Įstaigos vadovui nustatytos metinės užduotys per 2016 metus

įgyvendintos 91,3 % (planuota metams – 91 %).



Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas

✓ Atliktas 3 darbo kabinetų (63 m2) ir administracijos patalpų koridorių remontas (134

m2), iš viso 197 m2
.

✓ Nupirkta biuro baldų, įrangos: 2 drabužių spintos, 2 dokumentų spintos, 5

ventiliatoriai, 4 biuro kėdės, LED televizorius, 2 mikrobangės krosnelės, 1 dokumentų

naikiklis.

✓ Įsigyta kompiuterinės technikos: 19 kompiuterių, 6 spausdintuvai, 4 daugiafunkciniai

įrenginiai.

✓ Pareigūnai papildomai aprūpinti tarnybine uniforma (65181,96 Eur).

✓ Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas didesnis maksimalus

važiavimo išlaidų kompensacijos dydis vienam pareigūnui per vieną mėnesį (2015

m. – 39,1 Eur, 2016 m. – 91,35).

✓ Grąžinta dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio

(atlyginimo) dalis (5 proc.).



2017 metais planuojami svarbiausi darbai 

Dinaminio saugumo modelio įgyvendinimas

✓ Siekiant užtikrinti įstaigos ir įkalintų asmenų saugumą per visapusišką kalinčio asmens

pažinimą ir jo elgesio korekciją pozityvia linkme pasitelkiant tik tam asmeniui

aktualias ir veiksmingas intervencines priemones, įstaigoje bus parengtas Dinaminio

saugumo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime įgyvendinimo planas ir 2017 m.

numatoma bendradarbiauti su laisvės atėmimo vietų įstaigomis, kuriose bus įdiegiama

dinaminė apsauga, siekiant perimti gerąją darbo praktiką, mokytis naujos veiklos

ypatumų. Siekiant mažinti radikalėjimo pavojų, stabdant ekstremizmą ir smurtą

sąlygojančius procesus, organizuoti mokymus pareigūnams, kurie galėtų identifikuoti

ir nustatyti radikalius asmenis, numatytų darbo su jais planą.

✓ Patvirtintas Naujai priimto į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą darbuotojo

adaptacijos pavyzdinės tvarkos aprašas užtikrins sėkmingą naujai priimtų į įstaigą

darbuotojų prisitaikymą naujoje aplinkoje, skiriant kiekvienam naujam darbuotojui

kuratorių, išklausiusį Kalėjimų departamento Mokymo centre kuratorių parengimo

kursą, padedantį bei teikiantį metodinę pagalbą adaptacijos dalyviui.



2017 metais planuojami svarbiausi darbai 

Nuteistųjų, suimtųjų resocializacijos veiksmingumo didinimas

✓ Užtikrinant teisės aktuose nustatytus izoliuoto laikymo reikalavimus, organizuoti

nuteistųjų/suimtųjų bendravimą ir užimtumą (tenisas, stalo žaidimai ir kt.) už kamerų,

kurios yra tame pačiame gyvenamojo korpuso aukšte, ribų koridoriuose ar kitose

įrengtose patalpose pagal nustatytą grafiką.

✓ Organizuoti tęstinius Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo „Alfa“ grupės savanorių

vykdomus nuteistiesiems užsiėmimus, kurių tikslas – padėti nuteistiesiems pažinti save

ir mokytis gyventi pagal visuomenėje pripažintas gėrio vertybes.

✓ Bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Psichologinės katedros studentais,

organizuoti nuteistųjų ir nuo jų nukentėjusių asmenų susitikimus, siekiant ugdyti

nuteistųjų savimonę atsiprašyti nuskriaustų asmenų, padėti jiems.

✓ Tobulinti nuteistųjų iki gyvos galvos užimtumą siekiant, kad šios kategorijos nuteistieji

už kameros ribų praleistų daugiau (ne mažiau kaip 4.00 val.) laiko per dieną.

✓ Sudaryti sąlygas nuteistiesiems mokytis naujų profesijų.

✓ Vykdyti agrokultūrinį projektą „Žalioji oazė“.

✓ Tęsti nuteistųjų meno studijos ,,Erdvė“ veiklą.

✓ Organizuoti sportinius, kultūrinius, labdaringus renginius, viešąsias (gerumo) akcijas.

✓ Mažinti įstaigoje laikomų užsienio piliečių socialinę atskirtį šiai veiklai pasitelkiant

laisvai užsienio kalbomis bendraujančius savanorius.



2017 metais planuojami svarbiausi darbai 

Socialinės partnerystės projekto ,,Kalėjimas miestui“ plėtojimas

✓ 2017 m. bendradarbiaujama su Vilniaus miesto ir rajono savivaldybe dėl galimybės įstaigos

nuteistuosius, turinčius teisę išvykti be sargybos arba be palydos, įtraukti į darbus už įstaigos ribų

– mokyklų, darželių, kapų, parkų, senelių/vaikų globos namų ar kitų miesto teritorijų tvarkymą.

2017 m. sausio 27 d. Vilniaus „Genio“ progimnazijai išsiųstas bendradarbiavimo sutarties

projektas dėl nuteistųjų, paliktų atlikti ūkio darbus Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime,

turinčių teisę išvykti be sargybos arba be palydos už įstaigos teritorijos ribų, savanoriško darbo

progimnazijos teritorijoje.



2017 metais planuojami svarbiausi darbai 

Numatomas perimtų Laisvės atėmimo vietų ligoninės patalpų renovavimas ir

pritaikymas Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo poreikiams

✓ Įrengti patalpas suimtųjų/nuteistųjų darbinei veiklai.

✓ Įrengti profesinę mokyklą bei patalpas suimtųjų/nuteistųjų mokymuisi.

✓ Įrengti kameras (gyvenamąsias patalpas) suimtiesiems/nuteistiesiems.

✓ Įrengti papildomus darbo kabinetus darbuotojams.



2017 metais planuojami svarbiausi darbai 
Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas

✓ Suremontuoti esamus darbo kabinetus 2-ojo gyvenamojo korpuso pietiniame sparne ir

administracijos pastate (iš viso 5 kabinetai).

✓ Pakeisti administracinio pastato esamus langus plastikiniais.

✓ Įrengti Sveikatos priežiūros tarnybos patalpose sanitarinį mazgą.

✓ Atlikti kinologų darbo patalpų stogo remontą, įrengti tarnybinių šunų priežiūros

patalpose vandentiekį.

✓ Atlikti 3 apsaugos bokštelių remontą, kontrolės ir praleidimo punkto Nr. 1

rekonstrukciją.

✓ Pasimatymų biuro darbo patalpose įrengti autoatsakiklį su pokalbių įrašymo funkcija.

✓ Suimtųjų ir nuteistųjų duomenų valdymo programą ,,Įskaita“ papildyti: posisteme

,,Parduotuvė“, kuri automatiškai kontroliuos suimtųjų/nuteistųjų pirkimų parduotuvėje

pinigų sumas ir posistemės ,,Izoliacija. Kamerų grafinis atvaizdavimas“ struktūrine

dalimi ,,Pasimatymų apskaita“.

✓ Įdiegti asmenų registravimosi į trumpalaikius ir ilgalaikius pasimatymus su

suimtaisiais/nuteistaisiais e-sistemą.

✓ Diegti radijo ryšio ir pavojaus vietos nustatymo sistemą, kuri leistų operatyviai fiksuoti

jaunesniųjų pareigūnų, vykdančių įstaigoje laikomų asmenų apsaugą ir priežiūrą,

pavojaus signalus (pasipriešinimas, užpuolimas ir pan.).

✓ Įrengti į įstaigos teritoriją įeinančių (išeinančių) asmenų patikrinimui atlikti patalpas.

✓ Įrengti naują apsaugos signalizacijos sistemą įstaigos perimetre, atnaujinti vaizdo

stebėjimo ir įrašymo sistemą.



Pagrindinės problemos

įstaigos veikloje



Jaunesniųjų pataisos pareigūnų trūkumas 

2016 m. laisvų etatų skaičius nuolat buvo nuo 10 iki 20 prižiūrėtojų, todėl kasdien

dirbantiems jaunesniesiems pataisos pareigūnams (taip pat prižiūrėtojų nedarbingumas,

atostogos ir kt.) teko didesnis darbo krūvis. To pasekoje mažėja dirbančiųjų budrumas

tarnyboje, nukenčia darbo kokybė, saugumas.

Priežastys dėl neužimtų jaunesniosios pataisos pareigūnų grandies pareigybių

✓ Jaunų žmonių emigracija.

✓ Aukštesnis išsilavinimo reikalavimas (nuo 2015-03-01 – vidurinis išsilavinimas ir

įgyta profesinė kvalifikacija, iki 2015-03-01 užteko tik vidurinio išsilavinimo).

✓ Neigiamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro

Centrinės medicinos ekspertizės komisijos (CMEK) išvados dėl pretendentų

tinkamumo tarnybai.

✓ Pareigūnų perkėlimas į aukštesnes kitos grandies pareigas.

✓ Mažas darbo užmokestis: jaunesnioji pataisos pareigūnų grandis (lygis-C, kategorija-

3) – 337,7; pataisos pareigūnų grandis (lygis-B, kategorija-7) – 417,1 Eur.



Nemažėjantis suimtųjų/nuteistųjų skundų 

teismams, įstaigos direktoriui skaičius 

Didelis teismų priimtų teigiamų sprendimų skaičius dėl neturtinės žalos atlyginimo už netinkamas 

laikymo sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems įtakoja didėjantį skundų skaičių, ko pasekoje didėja 

darbuotojų darbo krūvis ir administracinė našta. Taip pat metų eigoje įsigaliojo eilė teisės aktų 

pakeitimų, dėl kurių padaugėjo įstaigoje laikomų asmenų skundų.

Didžioji dalis skundų yra:

- dėl laikymo sąlygų (nepakankamas plotas, tenkantis vienam asmeniui kameroje; kamerų, 

sanitarinio mazgo įrengimas; ilgalaikių pasimatymų nebuvimas; pasivaikščiojimų trukmė, kt.);

- dėl pareigūnų elgesio (daugiausia nepagrįsti, skundų priežastis – darbuotojų ir asmenų 

bendravimo trūkumas).
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Suimtųjų, nuteistųjų skundai, 

adresuoti teismams

• Tik 2016 m. įstaiga kreipėsi į teismą su 8 ieškiniais dėl materialinės žalos (sugadintas 

valstybės turtas), kurią padarė suimtieji/nuteistieji, atlyginimo. Teismas patenkino jau 2 

įstaigos ieškinius.
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Pagrindinės problemos įstaigos veikloje

Užregistruota dokumentų 2016 m.:

Per metus 829 612 vnt.

Per mėnesį 69 134 vnt.

Per vieną darbo dieną 3 292 vnt.

✓ Darbuotojams tenka didelė administracinė našta dėl nemažėjančio kiekio

privalomų dokumentų rengimo ir oficialaus registravimo (įtraukimas į

dokumentų apskaitą pagal Dokumentacijos planą). Teisės aktai, reglamentuojantys

bausmių vykdymo sistemą, nustato daug privalomų rengti oficialių dokumentų ir jų

registrų bei įvairių apskaitos žurnalų pagal atskiras veiklos (socialinė reabilitacija,

psichologinė pagalba, apsauga ir priežiūra, ūkinė/finansinė apskaita ir t. t.) sritis, todėl

administraciniuose padaliniuose, darbuotojai, kurie pagal darbo pobūdį turėtų daug

laiko skirti suimtųjų/nuteistųjų resocializacijai ir jos veiksmingumui, to atlikti negali,

nes turi daug darbo laiko skirti dokumentų tvarkymui.



Kad ir kas buvo praeityje, geriausia visuomet laukia ateityje!


