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ĮSAKYMAS
DĖL  SAVIŽUDYBIŲ IR SAVĘS ŽALOJIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ

ĮSTAIGOSE PREVENCIJOS VYSTYMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO
PATVIRTINIMO

2021 m.            d. Nr. V-
Vilnius

Siekdamas efektyviai įgyvendinti, taip pat nuolat tobulinti savižudybių ir savęs žalojimo
laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos algoritmą, patvirtintą Kalėjimų departamento prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo ministerijos  (toliau  – Kalėjimų  departamentas)  direktoriaus
2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-353 „Dėl Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo
vietų  įstaigose  prevencijos  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  bei  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų
departamento Resocializacijos skyriaus 2021-03-22 pažymoje Nr. LV-1547 „Dėl savižudybių ir
savęs žalojimo prevencijos bei krizinių situacijų valdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose per
2020 m.“ pateiktus siūlymus, pagrįstus atliktos 2020 m. laisvės atėmimo vietų įstaigose įvykusių
savižudybių,  užfiksuotų  bandymų  nusižudyti  ir  savęs  žalojimų  bei  krizių  įveikos  komandų
veiklos analizės rezultatais:

1. T v i r t i n u  pridedamą Savižudybių  ir  savęs  žalojimo  laisvės  atėmimo  vietų
įstaigose prevencijos vystymo priemonių įgyvendinimo planą (toliau – Planas).

2. P a v e d u :
  2.1.  Plane nurodytiems Kalėjimų departamento administracinių padalinių bei Kalėjimų

departamentui pavaldžių įstaigų vadovams užtikrinti Plane nurodytų priemonių įgyvendinimą;
  2.2.  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti

Kalėjimų departamento administracinių padalinių vadovus bei pavaldžias įstaigas ir šį įsakymą
paskelbti Kalėjimų departamento internetiniame puslapyje.

Direktorius                                 Virginijus Kulikauskas



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

SAVIŽUDYBIŲ IR SAVĘS ŽALOJIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE PREVENCIJOS VYSTYMO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANAS

Siekiant  efektyviai  įgyvendinti  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų
departamentas)  Resocializacijos  skyriaus  2021-03-22  pažymoje  Nr.  LV-1547  „Dėl  savižudybių  ir  savęs  žalojimo  prevencijos  bei  krizinių
situacijų valdymo laisvės atėmimo vietų įstaigose per 2020 m.“ (toliau – Pažyma) pateiktus siūlymus, pagrįstus atliktos 2020 m. laisvės atėmimo
vietų įstaigose įvykusių savižudybių, užfiksuotų bandymų nusižudyti ir savęs žalojimų bei krizių įveikos komandų veiklos analizės rezultatais,
parengtas Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos vystymo priemonių įgyvendinimo planas (toliau – Planas).

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
1.* SAVIŽUDYBĖS RIZIKOS ATPAŽINIMO LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE STIPRINIMAS
1.1. Organizuoti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  darbuotojų

mokymus  pagal  empiriniais  tyrimais  pagrįstas  ir
standartizuotas  savižudybių  prevencijos  programas
„SafeTALK“ ir „ASIST“.

KD MC 2021-2022 m. Prioritetas  teikiamas  priežiūrą
vykdantiems pareigūnams.

1.2. Organizuoti  savižudybės  rizikos  identifikavimo  įgūdžių
mokymus nuteistiesiems.

LAVĮ,
KD RS

2021-2022 m. Rekomenduotina  mokymus
organizuoti  pagal  empiriniais
tyrimais  pagrįstą  ir  standartizuotą
savižudybių  prevencijos  programą
„SafeTALK“.

2. SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ STIPRINIMAS TARDYMO IZOLIATORIUOSE, AREŠTINĖSE,
KAMERŲ TIPO PATALPOSE, KURIOSE ATLIEKAMOS DRAUSMINĖS NUOBAUDOS, BEI DRAUSMĖS GRUPĖS

SĄLYGOMIS LAIKOMŲ ASMENŲ GRUPĖJE
2.1. Organizuoti  reguliarius  savižudybių  prevencijos KD MC 2021-2022 m.
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
mokymus,  skirtus  tardymo  izoliatoriuose,  areštinėse,
kamerų  tipo  patalpose,  kuriose  atliekamos  drausminės
nuobaudos,  bei  drausmės  grupės  sąlygomis  laikomų
asmenų grupėje tiesioginį darbą su laikomais asmenimis
dirbantiems darbuotojams.

2.2. Užtikrinti tardymo izoliatoriuose, areštinėse, kamerų tipo
patalpose, kuriose atliekamos drausminės nuobaudos, bei
drausmės  grupės  sąlygomis  laikomų  asmenų  grupėje
tiesioginį  darbą  su  laikomais  asmenimis  dirbančių
darbuotojų reguliarų dalyvavimą savižudybių prevencijos
mokymuose.

LAVĮ 2021-2022 m.

2.3. Kamerų  tipo  patalpose,  kuriose  atliekamos  drausminės
nuobaudos,  bei  drausmės  grupės  sąlygomis  laikomų
asmenų  grupėje  taikyti  pozityvaus  užimtumo  ir
intervencines priemones.

LAVĮ 2021 m.

2.4. Inicijuoti teisės aktų, reglamentuojančių laikymo sąlygas
kamerų  tipo  patalpose,  kuriose  atliekamos  drausminės
nuobaudos, bei drausmės grupėje,  pakeitimus,  numatant
priemones,  orientuotas į  neigiamo suvaržymų  poveikio
psichikos sveikatai mažinimą.

KD RS,
KD SVS,
KD SPS

2021-2023 m. Pakeitimai  reikalingi  LR BVK 75
ir 145 str.

2.5. Visais  atvejais  užtikrinti  pirminį  Saugumo  valdymo
skyriaus  specialisto  pokalbį  su  asmeniu  iš  karto  po  jo
atvykimo  į  tardymo izoliatorių  ar  areštinę,  orientuotą  į
asmens  informavimą,  pirminį  suicidinės  rizikos
atpažinimą,  būtinųjų  asmens  poreikių  nustatymą  ir
atliepimą (pvz., medicininės pagalbos dėl abstinencijos).

LAVĮ 2021 m.

2.6. Perkeliant  asmenį  į  kitą  įstaigą,  užtikrinti  informacijos
apie  savižudybės  riziką ir  galimus veiksnius  perdavimą
tos įstaigos Krizių įveikos komandos koordinatoriui arba
Resocializacijos skyriaus viršininkui.

LAVĮ,
KD KŽV

2021 m.

3. LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
SRITYJE

3.1. ** Organizuoti  empiriniais  tyrimais  pagrįsto  ir
standartizuoto  Bendradarbiavimu  grįsto  savižudybės
rizikos  vertinimo  ir  valdymo  (angl.  Collaborative
Assessment  and  Management  of  Suicidality;  CAMS)
metodo taikymo mokymus, skirtus įstaigų psichologams,
atsakingiems už savižudybių ir krizių intervenciją.

KD MC 2021 m.

3.2. Organizuoti  reguliarias  psichologų,  atsakingų  už
savižudybių  ir  krizių  intervenciją,  supervizijas,  kurias
vestų krizių valdymo specialistas.

KD MC 2021-2022 m.

3.3. Organizuoti  reguliarias  intervizijas  bei  sudėtingų atvejų
analizes su laisvės atėmimo vietų įstaigų Komandomis

KD RS 2021-2022 m. Suderinta su KD Mobiliąja krizinių
situacijų  valdymo  specialistų
komanda.

4. PSICHOLOGINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO KRIZĘ IŠGYVENANTIEMS ASMENIMS DIDINIMAS
4.1.** Visų  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  Resocializacijos

skyriuose įsteigti  ne mažiau  kaip  vieną  krizių  valdymo
specialisto (psichologo) etatą.

LAVĮ,
KD RS,
KD VOS

2021-2022 m. Bendradarbiaujant su Profesinėmis
sąjungomis.  Išnaudojant  bausmių
vykdymo  sistemoje  esančių
neužimtų  pareigybių  rezervą,
laisvas  statutinių  valstybės
tarnautojų pareigybes pagal poreikį
konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas darbo užmokesčio
sąlygas.

4.2. Didinti  dirbančių  psichologų  skaičių  laisvės  atėmimo
vietų įstaigose.

LAVĮ 2021-2024 m. Bendradarbiaujant su Profesinėmis
sąjungomis.  Išnaudojant  bausmių
vykdymo  sistemoje  esančių
neužimtų  pareigybių  rezervą,
laisvas  statutinių  valstybės
tarnautojų pareigybes pagal poreikį
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas darbo užmokesčio
sąlygas.

4.3. Užtikrinti  galimybes  teikti  psichologines  paslaugas
nuotoliniu būdu.

LAVĮ 2021-2022 m.

4.4. Užtikrinti  nemokamų  emocinės  paramos  linijų
prieinamumą  savižudybės  krizę  išgyvenantiems
asmenims.

LAVĮ 2021 m.

5. KRIZIŲ ĮVEIKOS KOMANDŲ RENGIAMOS DOKUMENTACIJOS KOKYBĖS GERINIMAS
5.1. Rengiant  krizių  įveikos  komandų  dokumentaciją,

vadovautis  Pažymoje  pateiktomis  dokumentacijos  bei
suicidinės situacijos analizės rengimo gairėmis.

LAVĮ 2021 m.

5.2. Parengti  Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo
vietų  įstaigose  prevencijos  tvarkos  aprašo  keitimo
projektą,  įtvirtinant  Pažymoje  nustatytas  suicidinių
situacijų analizių rengimo gaires ir struktūrą.

KD RS 2021-2022 m.

6. PRIEVARTOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO PRIEŠ SAVE ŽALOTI LINKUSIUS ARBA NUSIŽUDYTI KETINANČIUS
ASMENIS MINIMIZAVIMAS

6.1. Atlikti prievartos priemonių naudojimo prieš save žaloti
linkusius  arba  nusižudyti  ketinančius  asmenis  praktikos
analizę.

KD RS,
KD SVS,
KD SPS

2021-2022 m.

6.2. Sudaryti tarpinstitucinę darbo grupę, įtraukiant ekspertus,
detalios  prievartos  priemonių  naudojimo prieš  linkusius
žalotis asmenis tvarkos metmenų parengimui.

KD RS,
KD SVS,
KD SPS,
KD KŽV

2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  Lietuvos
Respublikos  Seimo  kontrolierių
įstaiga,  Valstybiniu  psichikos
sveikatos  centru,  suicidologais  ir
kt.

* Priemonių grupių numeracija pateikiama pagal Pažymoje pateikiamų siūlymų grupių numeraciją numeraciją.
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** 3.1 ir 4.1. punktuose numatytos priemonės yra įtrauktos į Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje 
koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą.

Dokumente naudojami trumpiniai:
 KD – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
 KŽV – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kriminalinės žvalgybos valdyba;
 LAVĮ – laisvės atėmimo vietų  įstaigos;
 LR BVK – Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas;
 RS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Resocializacijos skyrius;
 SVS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Saugumo valdymo skyrius;
 VOS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyrius;
 SPS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros skyrius.
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