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2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 

I. VADOVO ŽODIS 

 

Bausmių vykdymo sistemos prioritetas – įgyvendinti tokią bausmių vykdymo ir probacijos politiką, kad 

bausmių vykdymas būtų skirtas padėti keistis nusikaltimą padariusiam žmogui, po bausmės geriau įsilieti į visuomenės 

gyvenimą. 

2019 metais Kalėjimų departamente priimti vadybiniai sprendimai buvo nukreipti į racionalų lėšų, skirtų 

bausmių vykdymo sistemai, paskirstymą, efektyvias nuteistųjų resocializacijos priemones, probacijos veiksmingumo 

didinimą. 

Gerinant veiklos organizavimą, inicijuotas  teisės aktų, reglamentuojančių pavaldžių įstaigų veiklas, keitimas, 

įgyvendinti Kalėjimų departamento struktūriniai pokyčiai, sujungti Marijampolės ir Kybartų pataisos namai, uždarytas 

Lukiškių tardymo izoliatorius – kalėjimas. 

Siekiant efektyviau vykdyti žvalgybinę veiklą, užtikrinti kokybiškesnį ikiteisminių tyrimų atlikimą, bei 

formuoti vieningą praktiką, pertvarkytas  kriminalinės žvalgybos padalinių darbas ir veiklos organizavimas.  Laisvės 

atėmimo vietų kriminalinės žvalgybos padaliniai centralizuoti, įsteigta Kriminalinės žvalgybos valdyba. 

Įgyvendinta  įkalinimo įstaigų sveikatos priežiūros skyrių pertvarka, kurios tikslas - sukurti 

sistemą,  pakeisiančią nuteistųjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę,  kartu užtikrinant racionalų lėšų panaudojimą. 

Pirminės sveikatos priežiūros padaliniai, veikę pataisos įstaigose,  reorganizuoti ir įkurtas naujas struktūrinis padalinys 

- pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrius Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. 

Vykdant efektyvesnę nuteistųjų priežiūrą ir užtikrinant discipliną įkalinimo įstaigose, pakeistos įstaigų vidaus 

tvarkos taisyklės, pavojingi, kitiems nuteistiesiems neigiamą įtaką darantys nuteistieji atskirti ir izoliuoti, aktyvinamos 

prevencinės priemonės, skirtos režiminei veiklai užtikrinti. 

Koordinuojant resocializacijos veiklą, aktyvinama veikla su socialiniais partneriais: bendriems projektams 

pasitelkta akademinė bendruomenė, bendradarbiauta  su savivaldybėmis, verslininkais, nevyriausybinių organizacijų 

atstovais, savanoriais. 2020 m. numatyta stiprinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, diegiant resocializacijos 

skyrių darbuotojų kompetencijų ugdymo sistemą, skatinant inovatyvias veiklas bei diferencijuojant ir 

individualizuojant resocializacijos procesą. 

Socialiai patrauklių sąlygų tarnauti bausmių vykdymo sistemoje kūrimas, žmogiškųjų išteklių plėtra, pareigūnų 

motyvacijos stiprinimas yra vienos iš  Kalėjimų departamento veiklos krypčių, todėl 2019 metais pradėti įgyvendinti 

pokyčiai lėmė pataisos pareigūnų darbo užmokesčio didėjimą: visų grandžių pareigūnų vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis, atskaičius mokesčius, palyginti su 2018 metais,  padidėjo 121 euru. 2019 metais, pirminės grandies 

pareigūnų vidutinis mėnesio darbo užmokestis, atskaičius mokesčius -  814 eurai,  vidurinės  grandies pareigūnų 

atlyginimas - 916 eurų. Bausmių vykdymo sistemoje dirba 3 230 darbuotojų, iš jų statutinių – 2 392. 2020 m., įvertinus 

turimus asignavimus,  Kalėjimų departamento darbo užmokesčio didinimo perspektyvos orientuojamos į viduriniosios 

grandies pareigūnus ir sveikatos priežiūros srities darbuotojus. 

Buvo tęsiamas Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą 

2018 m. balandžio 20 – 27 d. vykusio vizito Lietuvoje metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas. 



2 

 
Kalėjimų departamentas 2019 m. inicijavo valstybės įmonės „Mūsų amatai” restruktūrizavimą, apimantį visumą 

procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti Valstybės įmonės „Mūsų amatai” veiklą, likviduoti skolas, gauti 

įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. Įmonės pagrindinis tikslas 

ir jos veikla yra orientuota į visuomenei ir valstybei itin reikšmingos nuteistųjų resocializacijos funkcijos, aprūpinant 

nuteistuosius užimtumu darbine veikla,  įgyvendinimą, todėl planuojama imtis teisės aktuose numatytų priemonių 

tolimesnei įmonės veiklai ir jos gerinimui užtikrinti. 

Atsižvelgiant į gautą finansavimą, 2020 m. planuojamos investicijos į darbo sąlygų gerinimą bei įstaigų patalpų 

atnaujinimą. Siekiant efektyvesnės  nuteistųjų resocializacijos ir saugumo užtikrinimo, numatytas  kamerinių patalpų 

įrengimas pataisos įstaigose. Patalpų rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai vykdomi ir tęsiami Vilniaus pataisos 

namuose, Alytaus pataisos namuose,  Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose ir Pravieniškių 

pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje. 

Pradedamos vykdyti Norvegijos finansiniu mechanizmu finansuojamos priemonės: naujo Mokymo centro ir 

pataisos įstaigų statyba, naujos pareigūnų mokymo sistemos diegimas ir kt. 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Kalėjimų departamentui suteikta teisė atlikti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. Įgyvendinus bausmių vykdymo sistemos viešųjų pirkimų 

centralizavimą, Kalėjimų departamente už pavaldžias įstaigas atliekamų pirkimų apimtis išaugo 3,2 karto. Dėl viešųjų 

pirkimų masto padidėjimo, aukštesnių taikomų viešojo pirkimo būdų bei dėl taikomų įvairių pirkimo atlikimo 

priemonių (elektroninio aukciono procedūrų, preliminarių sutarčių, konsultacijų su rinkos dalyviais ir kt.), atlikus 

pirkimo procedūras, buvo pasiektas ženklus biudžeto lėšų taupymas, didinama tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo 

procedūrose, konkurencija, pirkimai tapo skaidresni ir efektyvesni. Per 2019 metus, įvykdžius pirkimo procedūras, 

sutaupyta 1,33 mln. Eur biudžeto lėšų. 2019 metais taip pat įvykdytas centralizuotas Nuteistųjų (suimtųjų) 

apiprekinimo paslaugos pirkimas visoms laisvės atėmimo vietų įstaigoms. Naujo modelio paslaugos pirkimas, taikant 

bei derinant įvairias pirkimų atlikimo priemones, sudarė konkurencingas sąlygas potencialiems paslaugų teikėjams ir 

galimybes valstybei gauti didesnes pajamas iš nekilnojamojo turto nuomos. Paslaugos teikimo sutartyse numatyti 

sutarties vykdymo kontrolės mechanizmai, todėl netinkamai savo įsipareigojimus vykdančius paslaugos teikėjus bus 

galima drausminti vadovaujantis sutarčių nuostatomis bei Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 2020 m. 

numatoma tęsti viešųjų pirkimų centralizavimo procesą bausmių vykdymo sistemoje, bus siekiama sudaryti statinių 

statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ir paprastojo remonto darbų bausmių vykdymo sistemos įstaigoms 

preliminarias sutartis, kuriose Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos ir tiekėjai nustatys sąlygas, vykdant 

pirkimus 4 metų laikotarpiu. 

 

II. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

03 strateginis tikslas – Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga  

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2019 – 2021 metų strateginį veiklos 

planą (toliau – Strateginis veiklos planas), Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  

(toliau – Kalėjimų departamentas) 2019 metais vykdė šio plano 3 strateginį tikslą –  Pasiekti, kad bausmių sistema 

būtų moderni ir veiksminga.     

Įgyvendinant strateginį tikslą, buvo siekiama tokių efekto vertinimo kriterijų reikšmių: 

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

2019 metais planuota – 11,2 proc.; įvykdyta – 12,4 proc.; įvykdymo procentas – 90,3.  

Per 2019 metus į laisvės atėmimo vietas atlikti laisvės atėmimo bausmę atvyko 1861 asmuo. Iš šio skaičiaus     

192 nuteistieji jau buvo anksčiau paleisti iš laisvės atėmimo vietų, bet per vienerius metus nuo paleidimo padarė naujus 

nusikaltimus ir grįžo į pataisos įstaigas, taip pat  45 nuteistieji, kuriems buvo panaikintas lygtinis paleidimas už 

vengimą atlikti bausmę. Nors planinė 2019 m. reikšmė nepasiekta, tačiau palyginti su 2018 m., asmenų, per metus 

sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, dalis sumažėjo 0,4 proc. punkto.  

 
 
 

 
 

E-03-02. Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičius 100 tūkst. gyventojų. 

2019 metais planuota reikšmė – 225; faktinė reikšmė – 220; Įvykdymo procentas – 102,3. 

Kriterijaus teigiamą reikšmę įtakojo įkalintų asmenų skaičiaus sumažėjimas nuo 6485 asmenų 2018-12-31 iki 

6138 asmenų 2019-12-31. Tam sąlygas sudarė amnestijos pritaikymas ir dažnesni atvejai, kai teismai už nusikalstamas 

veikas skiria bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu. Gyventojų skaičius šalyje per nurodytą laikotarpį keitėsi mažai 

ir įtakos kriterijaus reikšmei  neturėjo.   

 

 

Programos „Bausmių sistema“ tikslas – Kurti veiksmingą ir  modernią bausmių vykdymo sistemą 
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Įgyvendindamas Strateginio veiklos plano trečią strateginį tikslą, Kalėjimų departamentas vykdė programą 

„Bausmių sistema“ ir ataskaitiniais metais siekė tokių rezultato vertinimo kriterijų:   

 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

 

R-0301-01-01. Probacijos veiksmingumo didėjimas, proc. (kriterijus parodo įvykdžiusių nustatytas probacijos 

sąlygas  asmenų dalį, procentais). 

2018 metais planuota – 71 proc.; įvykdyta – 70,4; įvykdymo procentas – 99,2. 

Per ataskaitinį laikotarpį iš probacijos tarnybų duomenų registrų išregistruota 16415 asmenys, iš jų 11553 

asmenys įvykdė probacijos sąlygas. 

R-0301-01-02. Modernizuotų laisvės atėmimo vietų proc. nuo visų laisvės atėmimo vietų; 

2019 metais planuota 29 proc.; įvykdyta 27 proc.; įvykdymo procentas – 93,1. 

Modernizuotų vietų skaičius liko 2018 m. lygio, kadangi planuotų modernizuoti ataskaitiniais metais 200 vietų 

Vilnius pataisos namuose ir 43 vietas Kauno nepilnamečių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje darbų pabaiga 

nusikėlė į 2020 metus. Vykdant Vilniaus pataisos namų darbų viešąjį pirkimą buvo pateikti pasiūlymai, neatitinkantys 

pirkimo sąlygų, todėl pirkimo procedūros ir darbų pradžia užsitęsė, remontai darbai Vilniaus pataisos namuose pradėti 

tik 2019 metų pabaigoje. Pagal sutarties sąlygas darbų pabaiga numatyta 2020 m. I pusmetį. Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ataskaitiniais metais buvo parengtas tik remonto darbų projektas. Projektą 

rengianti įmonė, sutartyje numatytais terminais nepateikė statybos techninio projekto, už sutartinių įsipareigojimų 

nepykdymą įmonei buvo paskaičiuoti delspinigiai.  

R-0301-01-03. Resocializacijos veiksmingumo didėjimas, proc. (Kriterijus parodo lygtinai paleistų arba  

perkeltų į pusiaukelės namus arba atvirąją koloniją asmenų procentą, palyginti su vidutiniu nuteistų asmenų skaičiumi). 

2019 metais planuota 11,5 proc.; įvykdyta 10,6 proc.; įvykdymo procentas – 92,2. 

Palyginti su 2018 metais kriterijaus reikšmė padidėjo 1,1 proc. punkto (2018 m. buvo 9,5), o lygtinai paleistų į 

laisvę,  perkeltų į pusiaukelės namus arba į atvirąją koloniją asmenų skaičius – nuo 539 iki 573. 

 

Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos įgyvendina tris strateginio veiklos plano uždavinius: 

 

01-01. Vystyti probacijos sistemą. 

01-02. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją. 

01-03. Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos 

metodus. 

 

Uždavinys 01-01 –  Vystyti probacijos sistemą 
 

Įgyvendinant uždavinį, buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų: 

P-0301-01-01-01. Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc. 2019 

metais planuota 61 proc.; įvykdyta 61,1 proc.; įvykdymo procentas – 100,2 

Palyginti su 2018 metais faktinė kriterijaus reikšmė padidėjo 1,0 proc. p.  

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

2019 metais planuota 92,5 proc.; įvykdyta 92,2 proc.; įvykdymo procentas – 99,7. 

Palyginti su 2018 metais, faktinė kriterijaus reikšmė padidėjo 2,1 proc. p. 

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. 
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2019 metais planuota 60 proc.; įvykdyta 56,4 proc.; įvykdymo procentas – 94. 

Per ataskaitinį laikotarpį iš 1032 asmenų, turėjusių teismo įpareigojimą atlyginti nusikaltimu padarytą 

materialinę žalą, jį įvykdė 582 asmenys (2018 metais tokių asmenų buvo 502). 

Palyginti su 2018 metais, pasiekta kriterijaus reikšmė padidėjo net 6,1 proc. p. 

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

visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. 

2019 metais planuota 79 proc.; įvykdyta 87,4 proc.; įvykdymo procentas – 110,6 proc. 

Palyginti su 2018 metais, pasiekta kriterijaus reikšmė padidėjo 1,1 proc. p. 

P-0301-01-01-05. Lietuvos probacijos tarnybos prižiūrimų nepilnamečių, sėkmingai baigusių užimtumo 

priemones, nukreiptas į socialinių įgūdžių ugdymą, dalis, ne mažiau kaip, procentais 

2019 metais planuota 26,0 proc.; įvykdyta 32,0 proc.; įvykdymo procentas – 123,0 proc. 

Per ataskaitinį laikotarpį 102 probacijos tarnybos prižiūrimi nepilnamečiai sėkmingai baigė užimtumo 

priemones, nukreiptas į socialinių įgūdžių ugdymą.  

P-0301-01-01-06. Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis (atvejų skaičius 1 tūkst. probuojamų 

asmenų), ne daugiau kaip, vnt. 

2019 metais planuota 77 atv., įvykdyta 87,1 atv.; įvykdymo procentas – 88,4 proc. 

Per ataskaitinį laikotarpį 335 probuojamiems asmenims pradėti ikiteisminiai tyrimai, 2018 m. ikiteisminiai 

tyrimai buvo pradėti 329 probuojamiems asmenims.  

 

Priemonė 01-01-01 –  Vykdyti probacijos tarnybų registre esančių asmenų priežiūrą ir 

elgesio korekcijos priemones 

 

Priemonę vykdė Lietuvos probacijos tarnyba. 

Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje 2019-12-31 buvo 15874 asmenų arba 8,6 proc. daugiau negu 2018 m. 

pabaigoje, iš jų probuojamųjų  3552, viešųjų darbų bausme nuteistų asmenų – 456, laisvės apribojimu nuteistų asmenų 

– 2893. Baudžiamojo poveikio priemonė paskirtos 8776 asmenims, auklėjamojo poveikio paskirtos 197 asmenims. 79 

asmenų paskirta intensyvi priežiūra, 558 asmenims elgesio kontrolė vykdyta elektroninio stebėjimo priemonėmis. 8686 

priežiūroje esantys asmenys dirbo (apie 55 proc.), 3015 asmenų registravosi užimtumo tarnyboje (apie 19 proc.), 554 

asmuo mokėsi (apie 3,5 proc.). 398 asmenų paskirta pareiga gydytis priklausomybės ligas.  

Probacijos tarnybos pareigūnai prižiūrėjo 1756 probuojamuosius, kurių rizika pakartotinai nusikalsti nustatyta 

žema, 1476 probuojamuosius, kurių rizika pakartotinai nusikalsti vidutinė ir 23 probuojamuosius, kurių rizika 

pakartotinai nusikalsti aukšta.   

Dėl 426 asmenų pateikti teikimai teismams dėl probacijos nutraukimo prieš terminą, iš jų 395 tenkinti. Pateikti 

2349 teikimai dėl probacijos panaikinimo, bausmės pakeitimo griežtesne, iš jų 980 tenkinti (41,7 proc.). 4173 asmenys, 

esantys probacijos tarnybos priežiūroje per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo elgesio keitimo programose,  o 3638 

asmenys jas baigė, t. y.  87,4  proc. 
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Priemonė 01-01-02 –  Probacijos vykdymo koordinavimas ir probacijos sistemos 

efektyvumo padidinimas 

 

Priemonę vykdė Lietuvos probacijos tarnyba (toliau – LPT), dalyvaujant Kalėjimų departamentui. 

Siekiant probacijos tarnybos darbuotojams suteikti metodinę pagalbą tarnybinės veiklos klausimais, organizuoti 

susitikimai su darbuotojais, kurių metu darbuotojams suteikta metodinė pagalba ir atsakyta į aktualius veiklos 

klausimus, aptarti problemų sprendimo būdai: 2019-03-07 LPT Vilniaus regiono skyriuje, 2019-03-13 LPT Kauno 

regiono skyriuje, o 2019-10-16 LPT Panevėžio regiono skyriuje. Taip pat organizuoti struktūrinių padalinių vadovų 

bei pavaduotojų pasitarimai tarnybinės veiklos organizavimo ir vykdymo klausimais: 2019-09-04 LPT Panevėžio 

regiono skyriuje, 2019-09-25 LPT Kauno regiono skyriuje, 2019-10-15 Lietuvos probacijos tarnyboje. 

Toliau buvo vykdomas probacijos tarnybos pareigūnų specializacijos procesas pagal parengtus pavyzdinius 

probacijos tarnybos darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su nuteistaisiais, pareigybių aprašymus. 

Pareigūnai specializuoti pagal veiklos sritis (vyriausieji specialistai resocializacijai, vyriausieji specialistai 

elektroniniam stebėjimui, vyriausieji specialistai koordinuojantys veiklą, vyriausieji specialistai organizuojantys 

veiklą), nespecializuoti tik pareigūnai, esantys nėštumo (gimdymo), vaiko auginimo atostogose. 

 
Priemonė 01-01-03 – Organizuoti probacijos tarnybų registre esantiems nepilnamečiams kryptingą 

užimtumą skatinančias priemones 

 

Priemonė įtraukta į Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos 

planą, ją vykdo Lietuvos probacijos tarnyba. 

Pasiekti rezultatai: 

Skatinant nepilnamečių teisės pažeidėjų resocializaciją bei įgyvendinant kryptingą užimtumą skatinančias 

priemones, per 2019 metus organizuotos 5 priemonės, skirtos nepilnamečių kryptingam užimtumui LPT Kauno, 

Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų skyriuose. 2019-12-10 Kalėjimų departamente įvyko  įgyvendintų 

resocializacijos priemonių nepilnamečiams  LPT Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionų skyriuose 

pristatymas, buvo dalijamasi gerąja patirtimi. Probacijos tarnybos organizuotuose renginiuose dalyvavo 102 

nepilnamečiai, t. y. 31,7 proc. (nuo ataskaitiniu laikotarpiu buvusių priežiūroje nepilnamečių vidurkio). Be to, 

organizuotos įvairios veiklos nepilnamečiams: patyriminiai žygiai, mokomieji, sporto bei kultūros renginiai. 

Uždavinys 01-02 –  Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją 
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Įgyvendinant uždavinį, buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų: 

P-0301-01-02-01. Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, 717 vnt. 

2019 metais planuota 1150; įvykdyta 717 ; įvykdymo procentas – 62,3 proc. 

Palyginti su 2018 metais, faktinė kriterijaus reikšmė sumažėjo 143 vnt. arba 24,6 proc. 

Kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sumažintų kvotų profesinio rengimo 

įstaigoms.  

P-0301-01-02-02. Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės  atėmimo vietose, dalis, proc.  

2019 metais planuota 40 proc.; įvykdyta 39,9 proc.; įvykdymo procentas – 99,8 proc. 

Palyginti su 2018 metais, faktinė kriterijaus reikšmė sumažėjo 2,8 proc. p. Ataskaitiniais metais mažėjo 

įdarbintų nuteistų asmenų skaičius tiek valstybės įmonėje „Mūsų amatai“, tiek įkalinimo įstaigose veikiančiuose ūkio 

aptarnavimo būriuose. Tuo tarpu pusiaukelės namuose ir už įstaigų ribų buvo stebimas įdarbintų asmenų skaičiaus 

padidėjimas, kuris, vienok, neatsvėrė kuklesnio įdarbinimo  ūkiniame aptarnavime ir ypač valstybės įmonėje.     

 

 

P-0301-01-02-03 Nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, mažėjimas 

(veikų sk. vienam tūkstančiui įkalintų asmenų). 

2019 metais planuota 25,5; įvykdyta 64,6; įvykdymo procentas – 39,5. 

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, ataskaitiniu laikotarpiu 

Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose užregistruota 409 nusikalstamos veikos arba  4,9 proc. mažiau negu 

2018 metais. Nusikalstamų veikų struktūroje didžiausia dalis tenka veikoms dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis 

ar psichotropinėmis medžiagomis – 227 veikos (2018 metais tokių veikų buvo 239). Pažymėtina, kad 2019 m. 

užregistruotos 2 nusikalstamos veikos dėl narkotinių medžiagų platinimo nepilnamečiams. Iš kitų nusikalstamų veikų 

dominuoja veikos dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo – užregistruota 65 tokios veikos 

2018 metais ir 57 – 2019 metais. Toliau pagal dažnumą rikiuojasi nusikalstamos veikos dėl nesunkaus sveikatos 

sutrikdymo – 2018 m. užregistruotos 28 tokios veikos, o 2019 m. – 33. 

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

2019 metais planuota 51 proc.; įvykdyta 46,3 proc.; įvykdymo procentas – 90,8 proc. 

Palyginti su 2018 metais, faktinė kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metais padidėjo 0,5 proc. p. 
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Ataskaitiniais metais 5396 drausmės pažeidėjams buvo skirtos 17312 nuobaudų. Palyginti su 2018 metais, 

pažeidėjų, kuriems buvo skirtos drausminės nuobaudos, skaičius sumažėjo 1,5 proc., tačiau bendras skirtų nuobaudų 

skaičius sumažėjo net 20 proc.  

P-0301-01-02-05. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo 

programas, skaičius, ne mažiau kaip, vnt. 

2019 metais planuota 120.; įvykdyta 316; įvykdymo procentas – 263 proc. 

Didelį nuteistųjų susidomėjimą socialinių įgūdžių lavinimo programa paaiškiname jos aktualumu ir 

naudingumu nuteistiesiems. Susidomėjimą minėta programa paskatino ir tai, jog  nuteistiesiems ją vedė nepriklausomi 

atstovai iš išorės. Pažymėtina ir tai, jog Caritas atstovai šią programą veda  jau ne pirmus metus, todėl yra 

susiklosčiusios gražios ir ilgalaikės bendradarbiavimo tradicijos su laisvės atėmimo vietų įstaigomis – programos 

dalyvių tikslinė grupė atrinkta pagal programos autorių nustatytus kriterijus bendradarbiaujant su įstaigų 

administracija, atsižvelgiant į turimą paslaugos tiekėjų bendradarbiavimo su pataisos įstaigomis patirtį. Neatmestinas 

ir faktas, jog nuteistųjų perkėlimas iš vienos pataisos įstaigos į kitą, susijęs su Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimų 

uždarymu, padidino domėjimąsi minėta programa ir norą lankytis vedamuose užsiėmimuose.  

 P-0301-01-02-06. Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose, vykdant prevencinę priemonę, skirtą 

pakartotinio smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis, skaičius, ne mažiau kaip. 

2019 metais planuota 2800; įvykdyta 3925; įvykdymo procentas – 140,2 proc. 

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

procentas (kriterijus apskaičiuojamas lyginant narkotinių ir psichotropinių medžiagų, išimtų užkardant jų patekimą į 

laisvės atėmimo vietų teritorijas, kiekį su bendru  išimtų narkotinių medžiagų kiekiu (užkardant, per kratas ir kt.). 

2019 metais planuota reikšmė 62 proc.; įvykdyta 46,6; įvykdymo procentas – 75,2. 

Palyginti su 2018 metais, faktinė kriterijaus reikšmė sumažėjo 20 proc. p.  

P-0301-01-02-08. Ankstyvosios intervencijos programose dalyvavusių nuteistųjų iki 21 metų amžiaus, 

nereguliariai vartojančių alkoholį ir narkotikus, skaičius, ne mažiau kaip, vnt. 

2019 metais planuota 35; įvykdyta 46; įvykdymo procentas – 131,4 proc. 

P-0301-01-02-09. Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, 

kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną įstaigose taikomos psichosocialinės  reabilitacijos programą, dalis 

(procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) 

2019 metais planuota 40; įvykdyta 55,1; įvykdymo procentas – 137,8 proc. 

P-0301-01-02-09. Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, 

kuriems įkalinimo metu teiktas (tęstas) gydymas dėl opioidinės  priklausomybės,  dalis procentais 

2019 metais planuota 100; įvykdyta 100; įvykdymo procentas – 100 proc. 

 

Priemonė 01-02-01 – Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą 

 

Nuteistų asmenų resocializacijos procesas laisvės atėmimo vietų įstaigose organizuojamas keliais etapais. 

Kiekvienam naujai į įstaigą atvykusiam nuteistajam yra atliekamas pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimas, nustatomi kriminogeniniai veiksniai, didinantys riziką asmeniui pakartotinai nusikalsti, taip pat veiksniai, 

apsaugantys nuo pakartotinio nusikalstamo elgesio. Atlikto įvertinimo pagrindu parengiamas individualus socialinės 

reabilitacijos planas, kuriame numatomos tikslingos intervencinės ir/ar prevencinės priemonės, nukreiptos į asmens 

kriminalinės rizikos mažinimą. Bausmės atlikimo metu yra stebima, kaip nuteistas asmuo vykdo plane numatytas 

priemones, ir kaip tai veikia jo resocializacijos procesą. Kalėjimų departamento specialistai vykdo nuolatinę 
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individualių socialinės reabilitacijos planų bei socialinio tyrimo išvadų rengimo kokybės stebėseną, rengia metodines 

priemones bei teikia rekomendacijas specialistams. 

 Pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos nustatymui Kalėjimų departamento pavaldžiose įstaigose yra 

naudojamos šios metodikos: 

 – OASys – nuteistųjų vertinimo sistema, skirta įvertinti teisės  pažeidėjo kartotinio nusikalstamo elgesio riziką, 

susieti įvertinimą su pataisos planu, nustatyti pokyčius priežiūros/bausmės  vykdymo  periodu; 

 – HCR-20 – metodika, kuri prognozuoja smurtinių nusikaltimų riziką; 

 – PCL:SV – psichopatijos lygmens nustatymo metodika, turinti dideles prognostines galimybes, be to, PCL:SV 

vertinimo rezultatai būtini vertinant smurtinių ir seksualinių nusikaltimų riziką; 

 – SVR-20 – vertina seksualinių nusikaltimų riziką; 

 – SARA – metodika, leidžianti įvertinti kartotinio smurtinio elgesio šeimoje prieš moterį riziką.  

Pažymėtina, jog Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu aprobuota START:AV (angl. The Short-Term 

Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version) metodikos lietuviška versija taikoma Lietuvos bausmių 

vykdymo sistemoje dirbant su nepilnamečiais teisės pažeidėjais. Šios metodikos aprobavimas užpildė bausmių 

vykdymo sistemoje buvusią spragą, kuomet ilgą laiką buvo stokojama specializuoto nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo instrumento nepilnamečiams teisės pažeidėjams. Pataisos įstaigų ir probacijos tarnybų darbuotojams, 

dirbantiems su nepilnamečiais, šio instrumento taikymas padės užtikrinti nuoseklų ir tikslingą nepilnamečiui teisės 

pažeidėjui paslaugų ir pagalbos organizavimą, atrenkant pagal jo individualų atvejį atitinkamas prevencines ir 

intervencines priemones. 

Siekiant tobulinti laisvės atėmimo vietų įstaigose bei Lietuvos probacijos tarnyboje atliekamų nuteistųjų 

nusikalstamo elgesio bei didelės žalos rizikos vertinimo procesus bei optimizuoti socialinio tyrimo išvadų rengimą, 

įdiegta Pakartotino nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos OASys elektroninė versija. 

Nuteistųjų resocializacijai Kalėjimų departamentas yra įgijęs, aprobavęs ir taiko 10  korekcinių programų: 

-          „Tik tu ir aš“; 

-          „Equip“; 

-          „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“; 

-          „Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos programa“ (SeNAT); 

-          Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programa; 

-          Socialinių įgūdžių ugdymo programa; 

-          Dailės terapijos programa „R. A. K. T. A. S.“;         

-          „Ankstyvoji intervencija“; 

-          „Intervencinė programa smurtautojams šeimoje“. 

-        „Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos“ – programa skirta nepilnamečių ir jaunuolių žalingų įpročių 

prevencijai. 

Minėtose ir kitose  korekcinės programose  2019 m. iš viso dalyvavo 1218 asmenų (iš kurių: Priklausomų nuo 

psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programoje –130; programoje, skirtoje darbui su nuteistaisiais, 

kurie bausmę atlieka 2-ame sektoriuje ir drausmine tvarka buvo bausti už apsvaigimą, – 85, Narkomanijos prevencijos, 

ugdant streso įveikos įgūdžius psichoedukacijos ir kognityvinės elgesio intervencijos metodu, programoje – 19; 

„Įžanginės grupės užsiėmimai“– 234; “Tik tu ir aš”– 4; Ankstyvosios intervencijos programoje  – 42;  „SeNAT“  – 1; 

„EQUIP“  – 7; „Tavo strategija“  – 12; „R. A. K. T. A. S.“ – 74;  „Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos“ – 11; 

„Linkusių vartoti, platinti narkotikus priežiūros prevencinė programa“– 142, Socialinių įgūdžių lavinimo programoje 
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– 456, iš jų 318 vykdant Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinį veiklos 

planą). 

 4-iose laisvės atėmimo vietų įstaigose veikia priklausomybių reabilitacijos centrai: Marijampolės pataisos 

namuose, Panevėžio pataisos namuose, Vilniaus pataisos namuose, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje. Alytaus pataisos namuose nuo 2019 m. Reabilitacijos centras veiklos nevykdė, kadangi vykdomi įstaigos 

rekonstrukcijos darbai. 

Panevėžio pataisos namuose nuo 2019 m. gegužės 1 d. sėkmingai įgyvendinamas Teisingumo ministerijos inicijuotas 

bandomasis resocializacijos projektas „Lengvojo režimo sektorius“ , kurio tikslas – nuteistiesiems, padariusiems akivaizdžią 

pažangą mažinant savo nusikalstamo elgesio riziką, sudaryti bausmės atlikimo sąlygas, kad jos būtų kuo panašesnės į 

gyvenimą visuomenėje ir paskatintų kitus nuteistuosius siekti resocializacijos pažangos. Nuo Lengvojo režimo 

sektoriaus įsteigimo jame gyveno 55 nuteistosios. Galima konstatuoti, kad kompleksinis papildomų laikymo ir 

bausmės atlikimo sąlygų, taip pat priemonių, gerinančių nuteistųjų teisinę padėtį, taikymas lengvosios grupės 

nuteistosioms davė itin pozityvų efektą, skatina nuteistąsias geriau elgtis bei siekti resocializacijos pažangos. Per 

projekto vykdymo laikotarpį (t. y. daugiau nei 5 mėnesius) drausmine tvarka buvo baustos tik dvi nuteistosios už 

nežymius režimo pažeidimus. Projektas „Lengvojo režimo sektorius“ buvo įgyvendinamas ir Pravieniškių PN-AK antrajame 

sektoriuje. 

 Įkalintų asmenų resocializacijos procesui teigiamą įtaką daro ir tam tikri organizaciniai pokyčiai įstaigose. 2019 

m. pabaigoje Vilniaus pataisos namai įgyvendino pilotinį projektą dėl Resocializacijos skyriaus darbuotojų 

diferencijavimo funkciniu pagrindu, t. y.  sudaryta darbuotojų grupė, kuriai pavesta atlikti pakartotinio nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimus ir rengti socialinio  tyrimo išvadas. Taip pat veikia ir psichologinio darbo grupė, kuri greta 

specifinių psichologinių veiklų, yra atsakinga už intervencinių priemonių įgyvendinimą. Tokiu būdu yra užtikrinama 

rengiamų dokumentų kokybė, o išgrynintos darbuotojų funkcijos leidžia didinti jų kompetencijas  tam tikroje srityje.  

Tokį modelį planuojama įdiegti visose laisvės atėmimo vietų įstaigose.  

 Visose laisvės atėmimo vietų įstaigose toliau tęsiamos socialinio projekto „Žalioji oazė“, startavusio   2015 m., 

veiklos. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti teigiamus nuteistųjų ir suimtųjų asmenybės pokyčius per agrokultūrinę, 

ekologinę veiklą. Projekto veiklose 2019 m. dalyvavo 630 asmenų.   

Įstaigose vykdoma 149 nuteistųjų socialinės reabilitacijos programų, 3083 nuteistųjų dalyvavo įstaigose 

vykdomose socialinės reabilitacijos programose, įstaigose organizuoti 810 kultūros ir sporto renginiai, pravesti 1592 

užsiėmimai teisinėmis, dorovinėmis, ekonominėmis ir kt. temomis; 1871 atvejais bendradarbiauta su visuomeninėmis 

ir religinėmis organizacijomis. 
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2019 m. pabaigoje bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 1042 laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, 

taip pat suimtųjų, profesinėse mokyklose – 787 nuteistieji, aukštosiose – 4.  

2019 m. lyginant su 2018 m. daugiau nuteistųjų gavo: vidurinio išsilavinimo –123 (2018 m. – 115)  baigimo 

pažymėjimus ir pagrindinio išsilavinimo – 115 (2018 m. – 108). Deja sumažėjo nuteistųjų , įgijusių specialybę ir 

gavusių profesinės mokyklos baigimo pažymėjimus – 717 (2018 m. – 860) 

2019 m. pabaigoje bendrojo lavinimo mokyklose, konsultaciniuose punktuose, profesinėje mokyklose ir 

aukštojo mokslo įstaigose mokėsi  1833 (34 proc.) bausmę atliekantis asmuo. Ataskaitinių metų pabaigoje  1763 (33 

proc.) bausmę atliekantys nuteistieji buvo įdarbinti, iš jų valstybės įmonėje „Mūsų amatai“  (972),  ūkio darbuose 

(703), pagal socialinės partnerystės sutartis (5). Taip pat  83 nuteistieji, esantys Pusiaukelės namuose, dirba įvairiose 

įstaigose. Be to, 133 asmenys užsiima individualia darbine, kūrybine ar kita veikla. 

Stambiausias nuteistuosius įdarbinantis ūkio subjektas išlieka valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (toliau – Įmonė). 

VĮ „Mūsų amatai“ 2019 m. vidutiniškai dirbo 992 nuteistieji. Vidutinis sąlyginis įdarbinimas įmonėje – 566 

nuteistieji, iš jų 351 nuteistasis dirbo Pravieniškių filiale, 98 – Marijampolės filiale, 117 – Alytaus filiale. Palyginus su 

2018 m., įmonėje vidutinis įdarbinimas sumažėjo 351 nuteistuoju (26 proc.), o vidutinis sąlyginis įdarbinimas – 349 

nuteistaisiais arba 38 proc. Tai pirmi metai kai įdarbinimas Įmonėje sumažėjo po 10 metų tęsusio augimo ir 2018 

metais pasiekto piko, kuomet vidutiniškai dirbo 1343 nuteistieji.  
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Vidutinis nuteistojo darbo užmokestis įmonėje 2019 m. siekė 124 Eur ir buvo 46 Eur arba 27 proc. mažesnis 

negu 2018 metais. 

2019 m. įmonė patyrė 223 tūkst. Eur nuostolį, jos pardavimo pajamos siekė 3689,7 tūkst. Eur ir tai yra 39 proc. 

mažiau negu 2018 metais. 

Mažėjant įmonės pardavimo pajamoms, įmonė susidūrė su mokumo problemomis. 2019 m. spalio 18 d. 

Vilniaus apygardos teismo nutartimi įmonei iškelta restruktūrizavimo byla (bylos Nr. eB2-4085-933/2019). 

2019 m. gruodžio 13 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-396 „Dėl valstybės įmonės „Mūsų 

amatai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintas VĮ „Mūsų amatai“ pertvarkymo į 

viešąją įstaigą priemonių planas. Plane numatyta iki 2020 m. gruodžio 14 d. VĮ „Mūsų amatai“ pertvarkyti į viešąją 

įstaigą. 

 

   Priemonė 01-02-02 – Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės 

atėmimo vietose, užtikrinti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, materialinį techninį 

aprūpinimą 

   

Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė. 

Vykdant priemonę, pasiekti tokie rezultatai ir atlikti pagrindiniai darbai (vykdyti projektai): 

Aprūpinant laisvės atėmimo vietų įstaigas priemonėmis narkotinėms medžiagoms aptikti, Kalėjimų 

departamentas 2019 m. nupirko ir paskirstė laisvės atėmimo vietų įstaigoms 14270 vnt. vienkartinių testų narkotinėms 

medžiagoms nustatyti.  

  Plėtojant laisvėje veikiančių priklausomybių reabilitacijos centrų bendradarbiavimą su laisvės atėmimo vietų 

įstaigose veikiančiais reabilitacijos centrais, organizuota 12 intervizijų Panevėžio pataisos namų, Marijampolės 

pataisos namų ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojams, kurias atliko specialistai iš 

priklausomybių reabilitacijos centrų ,,Vilties švyturys“, ,,Sugrįžimas“, ,,Alfa Centras“ (7), ,,Rigra“, ,,Aušra“ ir ,,Aš 

esu Tu“. Be to, reabilitacijos centruose ,,Aš esu“, ,,Vilties švyturys“ ir ,,Alfa Centras“ stažavosi 11 Marijampolės 

pataisos namų ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų. 

 5 laisvės atėmimo vietų įstaigose veikiantys reabilitacijos centrai ataskaitiniu laikotarpiu aprūpinti orgtechnika 

(projektoriai, išmaniosios lentos ir kt.) ir kompiuteriais. 
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Priemonė 01-02-03 – plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės 

atėmimo vietų įstaigose 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė. 

Pilnoje apimtyje priklausomybių reabilitacijos programa taikoma 4 laisvės atėmimo vietų įstaigose, kuriose 

įsteigti specializuoti reabilitacijos centrai (Vilniaus PN -12 vietų, Pravieniškių PN-AK – 30 vietų, Marijampolės PN – 

20 vietų, Panevėžio PN – 14 vietų). Kitose laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdoma šios programos I-a dalis 

„Įžanginės grupės užsiėmimai“,  kurios tikslas motyvuoti asmenis priklausomybių problemų sprendimui.  

Apsisprendę gyventi blaiviai nuteistieji įkalinimo įstaigose turi galimybę dalyvauti Anoniminių Alkoholikų 

(toliau – AA) ir Anoniminių narkomanų (toliau – AN) grupių, dirbančių pagal Minesotos 12-kos žingsnių programą, 

veikloje, kurios įsteigtos visuose pataisos namuose (skaičiai neskelbtini dėl anonimiškumo). 

Darbe su priklausomais asmenimis prioritetas yra teikiamas programoms, kurios remiasi mąstymo ir elgesio 

korekcija. Rizikos vertinimo metodikų taikymas įgalina ne tik atskleisti būsimų nusikaltimų prognozę, bet ir nustatyti 

intervencinių korekcinių priemonių poreikį konkrečiam nuteistajam. Įgytos programos įgalina šiuos poreikius 

realizuoti. Mąstymo ir elgesio korekcinė programa “Tik tu ir aš” skirta suaugusių asmenų psichosocialinei terapijai, 

programa „EQUIP“ – delinkventinio elgesio nepilnamečių terapijai. Abi šios programos turi specialius modulius 

darbui su priklausomais asmenimis. Mąstymo ir elgesio korekcinė programa SeNAT, skirta seksualinius nusikaltimus 

įvykdžiusių asmenų gydymui, taip pat orientuota ir į priklausomybių problemų sprendimą. 

  Greta išvardintų programų Pravieniškių PN-AK 2-me sektoriuje  taikoma programa, skirta darbui su 

nuteistaisiais, kurie bausmę atlieka 2-ame sektoriuje ir drausmine tvarka buvo bausti už apsvaigimą, Alytaus PN –  

Narkomanijos prevencijos, ugdant streso įveikos įgūdžius psichoedukacijos ir kognityvinės elgesio intervencijos 

metodu, programa, Šiaulių TI – Linkusių vartoti, platinti narkotikus priežiūros prevencinė programa, Vilniaus PN – 

Tavo strategija. 

Minėtose programose 2019 m. iš viso dalyvavo 688 asmenys (iš kurių: Priklausomų nuo psichiką veikiančių 

medžiagų asmenų reabilitacijos programoje –130, Programoje skirtoje darbui su nuteistaisiais, kurie bausmę atlieka 2-

ame sektoriuje ir drausmine tvarka buvo bausti už apsvaigimą, – 85, Narkomanijos prevencijos, ugdant streso įveikos 

įgūdžius psichoedukacijos ir kognityvinės elgesio intervencijos metodu, programoje – 19, „Įžanginės grupės 

užsiėmimai“– 234, “Tik tu ir aš”– 4, Ankstyvosios intervencijos programoje  – 42,  „SeNAT“  – 1, „EQUIP“  – 7, 

„Tavo strategija“  – 12, „Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos“ – 11, „Linkusių vartoti, platinti narkotikus 

priežiūros prevencinė programa“– 142). 

 
Priemonė 01-02-08 – Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas 

 
Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos plano priemonė. 

Įgyvendinant priemonę, Kalėjimų departamente atliktas Socialinių įgūdžių lavinimo programos parengimo ir 

vykdymo paslaugos viešasis pirkimas. Paslaugos tiekėju atrinktas Vilniaus arkivyskupijos Caritas ir 2019 m. rugpjūčio 

2 d. pasirašyta paslaugų teikimo sutartis Nr. ST-47 dėl socialinių įgūdžių lavinimo programos parengimo ir vykdymo 

paslaugos, kuri apėmė nuteistiesiems laisvės atėmimu skirtos praktinių ir komunikacinių socialiai reikšmingų įgūdžių 

formavimo ir lavinimo programos parengimą, numatant ne mažiau kaip 3 pataisos įstaigose ar sektoriuose ne mažiau 

kaip 120 dalyvių. Programa buvo vykdoma Alytaus ir Marijampolės pataisos namuose (Marijampolės ir Kybartų 

sektoriuose).    

Paslauga suteikta ir perdavimo-priėmimo aktas Nr. LV-3182 pasirašytas 2019-11-29. 
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Socialinių įgūdžių lavinimo programos įgyvendinimo pataisos įstaigose apžvalga pateikta Kalėjimų 

departamento 2019-11-28 organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Resocializacijos proceso tobulinimo 

galimybės laisvės atėmimo vietų įstaigose“, kurioje buvo perskaityti pranešimai apie nuteistųjų resocializacijos 

aspektus bei veiksnius, sąlygojančius tinkamą socialinės reabilitacijos įgyvendinimą laisvės atėmimo vietų įstaigose ir 

nuteistųjų parengimą gyventi laisvėje. Konferencijos metu buvo organizuotos laisvės atėmimo vietų įstaigų, Kalėjimų 

departamento Mokymo centro ir Lietuvos probacijos tarnybos direktorių, laisvės atėmimo vietų įstaigų direktorių 

pavaduotojų, kuruojančių socialinės reabilitacijos sritį, Resocializacijos skyrių viršininkų, vyriausiųjų specialistų ir 

specialistų  darbo grupės, kuriose vyko praktiniai užsiėmimai, susiję su nuteistųjų resocializacijos proceso 

efektyvinimu. 

Priemonė 01-02-10 – Organizuoti priemones, skirtas pakartotinio smurto prevencijai ir kovai su 

priklausomybėmis 

 

Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano priemonė, 

kuria vykdo Lietuvos probacijos tarnyba, dalyvauja ir įkalinimo įstaigos. 

Vykdant priemones, skirtas smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis, per 2019 metus apsilankyta 3925 

asmenų gyvenamosiose vietose. Patikrinimų metu tikrintas alkoholio ir (ar) kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimas  asmenims, teistiems už smurtines veikas. Prevencinių priemonių įgyvendinimo metu ne tik vykdyta 

intensyvesnė nuteistųjų priežiūra, bet ir domėtasi nuteistų asmenų bei jų artimųjų socialinėmis ir kitomis problemomis. 

Domėtasi  būsto, užimtumo, socialinio aprūpinimo, socialinių įgūdžių, priklausomybių, psichologinės, kitos 

problemos, šiems asmenims suteikta pagalba sprendžiant jų problemas, tokia kaip, pvz.:  asmenims,  turintiems 

problemų dėl priklausomybės alkoholiui, suteikta konkreti informacija apie organizacijas ir įstaigas, teikiančias 

pagalbą priklausomiems nuo alkoholio asmenims, šie asmenys nukreipti konsultacijoms į psichikos sveikatos centrus; 

dėl užimtumo problemų nuteistieji buvo nukreipti užsiregistruoti į Užimtumo tarnybą, tarpininkauta padedant 

įsidarbinti, apgyvendinti ar sprendžiant kitas socialines problemas. 

Vykdant priemonę, laisvės atėmimo vietose organizuoti edukaciniai užsiėmimai (paskaitos, filmų aptarimai, 

susitikimai, diskusijos) narkotinių ir psichotropinių medžiagų prevencijos, savęs pažinimo klausimais, kuriuose 

dalyvavo  350 asmenų. 

Visuomeninių organizacijų ir kitų socialinių partnerių organizuojamose ir vykdomose programose, skirtose 

narkotinių, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai ar intervencijai dalyvavo 305 asmenys. 

 

Priemonė 01-02-12 – Įsigyti priemonių, skirtų nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų  patekimo į laisvės 

atėmimo vietas užkardymui stiprinti  

 
Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos plano priemonė, 

kuria vykdo Kalėjimų departamentas. 

  Įgyvendinant priemonę, ataskaitiniu laikotarpiu visos laisvės atėmimo vietų įstaigos, išskyrus Kauno 

nepilnamečių tardymo-izoliatorių-pataisos namus, buvo aprūpintos vaizdo registratorių sistemomis. 

Siekiant efektyviau vykdyti nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimo į įkalinimo įstaigą kontrolę, 

Marijampolės pataisos namų Kontrolės ir praleidimo poste Nr. 6 įrengtas arkinis metalo detektorius, taip pat nauji 

arkiniai metalo detektoriai įrengti įstaigos kalėjimo režimo korpuse, tai pat 4 lokaliniame sektoriuje.  

 

 

Uždavinys 01-03 – Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų 

infrastruktūrą ir veiklos metodus 
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Įgyvendinant uždavinį, buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų: 

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

2019 metais planuota 78; įvykdyta 82,7; įvykdymo procentas – 106,0 proc. 

P-0301-01-03-02. ŽIV infekuotų asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, gydomų antiretrovirusiniais 

vaistais skaičiaus didėjimas, procentai 

2019 metais planuota 90; įvykdyta 66,8; įvykdymo procentas – 74,2 proc. 

Planuota kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes nebuvo galutinai išspręstas finansavimo klausimas, todėl 2019 m. 

II-IV ketvirčiais, neturint pakankamai lėšų, specifinis antiretrovirusinis gydymas naujiems pacientams nebuvo 

pradėtas. Tuo tarpu teisės aktai įpareigoja skirti gydymą visiems ŽIV infekuotiems, neatsižvelgiant į CD4 ląstelių 

kiekį. 

 Užkrečiamųjų ligų gydymo finansavimo klausimas ilgą laiką nebuvo išspręstas: Kalėjimų departamento 

biudžete lėšos šioms ligoms gydyti buvo numatytos iki 2019-04-30. Nuo 2019-05-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos 

sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais buvo reglamentuota, jog išlaidos užkrečiamųjų ligų gydymui vaistams, 

skirtiems suimtiesiems/nuteistiesiems gydyti, kompensuojamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. birželio 13 d. 

įsakymu Nr. V-709/1R-193 buvo patvirtintas Lėšų skyrimo pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems 

suimtiesiems ir nuteistiesiems gydyti tvarkos aprašas. Tačiau lėšos PSDF biudžete tam tikslui nebuvo numatytos. Lėšų 

skyrimui iš PSDF Privalomojo sveikatos draudimo taryba pritarė 2019-10-29 posėdyje, o lėšos realiai skirtos tik 2019 

m. lapkričio mėn. Neturint finansavimo gavimo garantijų, nebuvo laiku įsigyti reikiami vaistų kiekiai. 

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

kvalifikaciją, procentas 

2019 metais planuota 60; įvykdyta 60; įvykdymo procentas – 100,0 proc. 

P-0301-01-03-04. Darbuotojų, pagilinusių žinias socialiniais klausimais, skaičius 

2019 metais planuota 570; įvykdyta 514; įvykdymo procentas – 90,2 proc. 

P-0301-01-03-05. Įvadinius mokymus baigusių pataisos pareigūnų skaičius, proc. 

2019 metais planuota 96,5; įvykdyta 100; įvykdymo procentas – 103,6 proc. 

P-0301-01-03-06. Laisvės atėmimo įstaigų vietos, kuriose pagerintos asmenų laikymo sąlygos, vnt. 

2019 metais planuota 243; įvykdyta 0; įvykdymo procentas – 0 proc. 

Ataskaitiniais metais planuota pagerinti 200 vietų Vilniaus pataisos namuose ir 43 vietas Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose (informacija dėl kriterijaus neįvykdymo priežasčių pateikta prie vertinimo 

kriterijaus R-0301-01-02 „Modernizuotų laisvės atėmimo vietų proc. nuo visų laisvės atėmimo vietų“, žr. 4 puslapį). 

Siekiant pagerinti nuteistųjų laikymo sąlygas, ataskaitiniais metais Vilniaus pataisos namuose parengtas 3-jų 

aukštų pastato remonto darbų, įrengiant kameras suimtiesiems, projektas ir pradėti remonto darbai, be to įrengti 

ilgalaikių pasimatymų kambariai ir suimtųjų priėmimo paskirstymo punktas; Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos 1-ajame sektoriuje pradėti bendrabučio pertvarkymo darbai, pritaikant jį tardymo izoliatoriaus reikmėms; 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namuose užbaigti tardymo izoliatoriaus kamerų remonto darbai, 

įrengiant 30 papildomų vietų (lovų) suaugusiems nuteistiesiems, atliekantiems arešto ir laisvės atėmimo bausmę; 

Marijampolės pataisos namuose atliktas patalpų, kuriose patalpinti nuteistieji, perkelti iš buvusio Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus-kalėjimo, remontas; Alytaus pataisos namuose atliktas kamerų remontas ir pasirengta priimti 

nuteistuosius iki gyvos galvos, be to nuteistiesiems iki gyvos galvos įrengtos laisvalaikio patalpos; Laisvės atėmimo 

vietų ligoninėje baigtos įrengti patalpos nuteistiesiems su negalia (detalesnė informacija apie atliktus remonto darbus, 
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atnaujinant patalpas ir gerinant nuteistųjų/suimtųjų laikymo sąlygas, pateikta priemonės 01-03-02 „Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą“ aprašyme). 

P-0301-01-03-07. Kursantų, besimokančių pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą,   

įgijusių pataisos pareigūno kvalifikaciją, skaičius, proc. 

2019 metais planuota 95,5; įvykdyta 83,3; įvykdymo procentas – 87,2 proc. 

 

Priemonė 01-03-01 – Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą 

 
Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose  2019 m. pabaigoje buvo patvirtintos 3789 (2018 m. – 3787) 

pareigybės.  

2019 m. gruodžio 31 d. Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose dirbo 3258 (2018 m. – 3451) 

darbuotojai, iš jų: 2386 (73 proc.) (2018 m. – 2515) – pareigūnų, 87 (2.7 proc.) (2018 m. –119) – kitų valstybės 

tarnautojų ir 785 (24 proc.)  (2018 m. – 817) – dirbančių pagal darbo sutartis.  

Laisvės atėmimo  įstaigose  dirbo 2758 (85 proc.) (2018 m. – 3029 ) darbuotojai, iš jų 2027 (74 proc.)  (2018 

m. –2231) – pareigūnai.  

Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ patvirtintos 159 pareigybės. 2019 m. pabaigoje valstybės įmonėje pagal 

darbo sutartį dirbo 92 (2018 m. – 114) darbuotojai. 

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu dirbo 1422 (43 proc.) darbuotojų, iš jų: turintys teisinį išsilavinimą – 

460 (32 proc.). Turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą dirbo 429 (13 proc.) darbuotojai. 

2019 m. mokėsi ir kėlė kvalifikaciją kursuose ir mokymuose 2282 darbuotojai (68 proc.). Taip pat 19 darbuotojų 

stažavosi užsienio šalyse. 

 Įgyvendinant bendrą visų statutinių valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą, 2019 m., palyginti su 2018 

m., darbo užmokestis visų pataisos pareigūnams padidėjo vidutiniškai apie 16 proc. Jaunesniosios ir viduriniosios 

grandies pataisos pareigūnų darbo užmokestis dėl teisinio reglamentavimo ir mokestinės reformos pokyčių 2019 m., 

palyginti su 2018 m., padidėjo vidutiniškai  apie  17 proc. Atlikus neeilinius veiklos vertinimus, darbo užmokestis 

buvo  padidintas 175 pareigūnams. 

Siekiant didinti laisvės atėmimo vietų įstaigose dirbančiųjų saugumą, 2019 metais buvo atnaujintos kai kurios 

ryšio priemonės, laisvės atėmimo vietų įstaigoms išdalinti 267 vnt. elektros šokų ,,Taser“. 

2019 m. į Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas buvo priimti dirbti 843 darbuotojai (2018 m. – 501), 

atleisti – 671 (2018 m. – 434) darbuotojai.  

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE FAKTIŠKAI 

DIRBUSIO PERSONALO PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS 2018–2019 M. 

 

Rodiklio 

pavadinimas 

Periodas 

2018 m. 2019 m. 

Pareigūnai 
Valstybės 

tarnautojai 

Dirbantys 

pagal 

darbo 

sutartį 

Iš viso Pareigūnai 
Valstybės 

tarnautojai 

Dirbantys 

pagal 

darbo 

sutartį 

Iš viso 

Priimti 

darbuotojai 

 

291 32 178 501 492 15 336 843 

Atleisti 

darbuotojai 

 

276 35 123 434 350 22 229 671 

 

Prevencinės grupės narių skaičius padidintas iki 150 pareigūnų. 
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2019 m. pabaigoje, kaip ir 2018 m. už tyčinius nužudymus kalėjo beveik trečdalis  nuteistų asmenų (1455). 

Lyginant su 2018 m.  tuo pačiu laikotarpiu, 1,2 proc. sumažėjo nuteistų už vagystes ir plėšimus (1128). 2019 m. 1,2 

proc. padaugėjo ir beveik kas septintas nubaustas už narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtą disponavimą 

(783). 1,3 proc. kalėjo asmenų, nuteistų už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių (65).  

 
  

 
 

2019 m. pabaigoje, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, 4 proc. sumažėjo nuteistųjų apliekančių bausmę 

iki 3 metų. 58 proc. atliekančių bausmę iki 1 metų yra nuteisti arešto bausme. Tą sąlygojo, kad teismai skyrė daugiau 

bausmių nesusijusiu su laisvės atėmimu. Maždaug kas ketvirtas nuteistasis atlieka laisvės atėmimo bausmę nuo 5 iki 

10 metų, kas penktas atlieka – bausmę nuo 10 iki 15 metų. 15 metų ir ilgiau buvo įkalinta apie 8,9 proc. nuteistųjų.   

2019 m. pabaigoje  nuteistų iki gyvos galvos buvo 111 asmenų ( 2018 m. – 123).   

2019 m. pabaigoje nuteistųjų laisvės atėmimo bausme vidutinė bausmės vykdymo trukmė pagal nuosprendį  

buvo  6 metai 9 mėnesiai 26 dienos (2018 m. –  6 metai 7 mėnesiai 28 dienos), o vidutinė faktinė trukmė – 2 metai 10 

mėnesiai 2 dienos (2017 m. – 2 metai 6 mėnesiai 0 dienos). 
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Toliau tobulinama lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sistema (intensyvi priežiūra, rizikos nusikalsti 

vertinimas).  2018 m. iš laisvės atėmimo įstaigų į laisvę buvo paleistas 2044 laisvės atėmimu nuteistas asmuo (2018 

m. – 2231),  iš jų lygtinai – 430 (21 proc.).  Lyginant su 2018 m. lygtinai paleistų asmenų procentine išraiška rodiklis 

padidėjo apie 1 procentą. 

Įgyvendinant 2018 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos įstatymą Nr. XIII-1640 dėl amnestijos akto, 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-536 patvirtintas Amnestijos komisijos 

darbo reglamentas. Amnestija pritaikyta 86 asmenims, 62 iš jų paleisti į laisvę, kitiems bausmė sutrumpinta. 

Siekiant užtikrinti kriminalinės subkultūros apraiškų mažimo priemones, 2019-07-08 pasitelktos Viešojo saugumo 

tarnybos pajėgos Pravieniškių pataisos namų-atvirojoje kolonijoje, Marijampolės pataisos namų Kybartų padalinyje. 

2019 m. liepos 22 d. ir 2019 m. rugsėjo 30 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje vyko bendros 

Kalėjimų departamento prevencinės grupės ir Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų 

pratybos. 2019 metais Kalėjimų departamento prevencinės grupės pajėgos 19 kartų dalyvavo organizuotose nuteistųjų 

kratose. Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-251 Kalėjimų departamento 

prevencinės grupės pajėgų Vilniaus pataisos namų skyrius vienam mėnesiui komandiruotas į Pravieniškių pataisos 

namus-atvirąją koloniją, kad užtikrinti įstaigos kriminogeninės būklės kontrolę. 

Siekiant efektyviau vykdyti nuteistųjų priežiūrą ir mažinant subkultūros apraiškas Pravieniškių pataisos 

namuose-atvirosios kolonijos lokaliniai sektoriai buvo suskirstyti į mažesnius ir nuteistieji perskirstyti pagal elgesį ir 

kitas asmenines savybes. Optimizuojant nuteistųjų, bausmę atliekančių atvirosios kolonijos ir be sargybos sąlygomis 

priežiūrą, 64 nuteistieji apgyvendinti naujai pritaikytose patalpose.  

Visų laisvės atėmimo vietų (išskyrus laisvės atėmimo vietų ligoninę) įstaigų atskiruose lokaliniuose sektoriuose 

organizuojama ir vykdoma dinaminė nuteistųjų priežiūra.  

 

 

Priemonė 01-03-02 – Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 

aprūpinimą 

 
2019 m.   pabaigoje   laisvės   atėmimo   įstaigose   buvo  įkalinti  6138 asmenys,  iš   kurių dauguma – 5412 

(88 proc.) – buvo nuteisti ir atlikinėjo bausmę, kiti – 726  (12 proc.) – suimti ir laukė teismo nuosprendžio tardymo 

izoliatoriuose. Tarp nuteistųjų 291 asmuo atliko arešto bausmę. Iš visų įkalintų asmenų 40 (0,7 proc.) buvo 

nepilnamečių, 288 (4,7 proc.) – moterys, 128 (2 proc.) – užsienio piliečiai. 
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Bendras įkalintų asmenų skaičius 2019 m. pabaigoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu  2018 m. sumažėjo 347 

asmenimis (5.4 proc.).  

     

 
 

Vieno asmens išlaikymui per dieną laisvės atėmimo įstaigose vidutiniškai panaudotų lėšų suma 2019 m. sudarė 

30,01 euro, lyginant su 2018 m. ji padidėjo 4,21 euro. Pagrindinis tai nulėmęs veiksnys, kaip ir ankstesniais metais  – 

sumažėjęs laikomų asmenų skaičius, taip pat išaugusios paslaugų ir prekių kainos bei kiti veiksniai. 

Dėl blogų kalinimo sąlygų per 2019 metus teismuose buvo išnagrinėtos 759 bylos. Pagal išnagrinėtas bylas 

teismai priteisė išmokėti nuteistiesiems 115,4 tūkst. eurų kompensacijų. Palyginimui, 2018 metais dėl blogų kalinimo 

sąlygų metus teismuose buvo išnagrinėtos 1003 bylos. Pagal išnagrinėtas bylas teismai priteisė išmokėti nuteistiesiems 

191,5 tūkst. eurų kompensacijų. Palyginti su 2018 m. išnagrinėtų bylų skaičius sumažėjo 24 proc., o priteistų 

kompensacijų suma – net 40 proc. Per 2017 metus išnagrinėtos 808 bylos, priteista 201,5 tūkst. eurų, per 2016 mus –  

1081 byla, priteista 323,3 tūkst. eurų, per 2015 metus – 1334 bylos, priteista 713 tūkst. eurų.  

Parengtas bausmių vykdymo sistemos centrinės perkančiosios organizacijos katalogas. Į katalogą įtrauktos 

sudarytos asmens higienos priemonių 7 pirkimo objektų preliminarios sutartys (viso 22 preliminarios sutartys), 

paruoštos pasirašymui buitinių elektros prietaisų pirkimo 8 pirkimo objekto dalių 26 preliminarios sutartys, virtuvinių 

indų nuteistiesiems pirkimo dviejų pirkimo objekto dalių 9 preliminarios sutartys, pašaro tarnybiniams šunims pirkimo 

3 preliminarios sutartys.  
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Sudarytos preliminariosios sutartys tai yra susitarimai, kai Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos ir 

tiekėjai nustato sąlygas, kuriomis pirkimai galės būti arba bus vykdomi 4 metų laikotarpiu. Tokių preliminarių sutarčių 

sudarymas lemia mažesnę žalingo nukrypimo nuo viešųjų pirkimų įstatymo bei esminių viešųjų pirkimų principų 

tikimybę. Preliminarių sutarčių sudarymas leidžia iš anksto užsitikrinti galimybę operatyviai patenkinti atsiradusį 

poreikį prekėms. Sudarius preliminariąsias sutartis bausmių vykdymo sistemos įstaigos jos pagrindu ateityje galės daug 

kartų įsigyti reikiamų prekių, operatyviai sudarinėdamos pagrindines sutartis. Nereikės kartoti sudėtingų ir ilgai 

trunkančių privalomų viešųjų pirkimų procedūrų (dokumentų ruošimas, informacijos skelbimas, pasiūlymų vertinimas 

ir kt.). Tokios procedūrinės naštos sumažinimas bausmių vykdymo sistemos įstaigų bei tiekėjų pareigų apimtyje lems 

tiek finansinių, tiek laiko kaštų mažinimą. Vien tai, kad Kalėjimų departamentas, sudarydamas preliminarias sutartis, 

nurodo pirkimų apimtis, kurios bus reikalingos visoms įstaigoms ir yra pakankamai didelės, leidžia tiekėjams pasiūlyti 

didesnes nuolaidas, kurios gali lemti ženklų lėšų taupymą. Preliminariųjų viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas yra itin 

patogi priemonė, leidžianti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras tokiu būdu, kuris atspindi modernią viešųjų pirkimų 

praktiką. Kalėjimų departamentas ir toliau teiks prioritetus tokių sutarčių sudarymui ir jų skaičiaus didinimui.   

Didinant sąlygas nuteistuosius laikyti kamerų tipo patalpose, ataskaitiniais metais: 

- Vilniaus pataisos namuose parengtas 3-jų aukštų pastato remonto darbų projektas, įrengiant kameras 

suimtiesiems laikyti, ir pradėti statybos darbai; siekiant Vilniaus pataisos namuose padidinti vietų skaičių asmenims 

laikyti kamerose, parengta Vilniaus pataisos namų gamybinio pastato rekonstravimo arba naujos statybos projektavimo 

darbų techninė specifikacija; 

- siekiant užbaigti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojo sektoriaus rekonstrukciją į kamerų 

tipo patalpas ir sukurti infrastruktūrą nuteistųjų resocializacijai vykdyti, parengta Pravieniškių pataisos namų-

atvirosios kolonijos 3-iojo sektoriaus pastato rekonstravimo arba naujos statybos projektavimo darbų techninė 

specifikacija; gerinat Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos infrastruktūrą ir modernizuojant įkalintų asmenų 

laikymo sąlygas, 1-ajame sektoriuje pradėti bendrabučio remonto darbai, skirti gyvenamąsias patalpas pertvarkyti, 

pritaikant jas tardymo izoliatoriaus reikmėms. Įvykdžius planuojamus remonto darbus, bus įrengta 110 vietų; 

- atliktas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų pastato 3-o ir 6-o aukštų sanitarinių mazgų 

remontas; iš buvusio Lukiškių tardymo izoliatoriaus perkeltiems nuteistiesiems papildomai įrengtas užimtumo 

kambarys, koplyčia, sporto salė, skalbimo ir rūbų džiovinimo patalpa, dalis nuteistųjų įdarbinti atlikti pagalbinius ūkio 

darbus; užbaigti tardymo izoliatoriaus patalpų (kamerų) remonto darbai, kurių metu buvo įrengtos 30 papildomos 

vietos (lovos) suaugusiems asmenims, nuteistiems arešto ir laisvės atėmimo bausmėmis; inicijuotas pataisos namų 4-

o aukšto lengvosios grupės patalpų, skirtų suimtųjų laikymui, projektavimo darbų  pirkimas. 

Siekiant pagerinti nuteistųjų ir suimtųjų laikymo sąlygas, 2019 metais Vilniaus pataisos namuose įrengti 

ilgalaikių pasimatymų kambariai, įrengtas suimtųjų priėmimo paskirstymo punktas; Laisvės atėmimo vietų ligoninėje 

baigtos įrengti patalpos nuteistiesiems su negalia; Marijampolės pataisos namuose atliktas patalpų, kuriose patalpinti 

nuteistieji, perkelti iš buvusio Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, remontas, suremontuotos areštinės kameros ir 

pasivaikščiojimo kiemeliai; Alytaus pataisos namuose atliktas kamerų remontas ir pasirengta priimti nuteistuosius iki 

gyvos galvos, be to nuteistiesiems iki gyvos galvos įrengtos laisvalaikio patalpos; Kauno tardymo izoliatoriuje 

suremontuotos 6 kameros, šiluminio mazgo ir elektros skydinės patalpos, 3 pasivaikščiojimo kiemai, įrengta video 

pasikalbėjimo patalpa; Marijampolės ir Alytaus pataisos namuose pradėjo veikti saulės elektrinės.  

Ataskaitiniais metais dauguma Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų sėkmingai įgyvendino biudžeto lėšų 

taupymo priemones, nukreiptas į visų rūšių energetinių resursų ir kitų išlaidų mažinimą, kas nulėmė komunalinių 

paslaugų sąnaudų sumažėjimą apie 10 proc., palyginti su 2018 metais. 
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Priemonė 01-03-03 –Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją 

 
Vykdant priemonę, per 2019 metus viso laisvės atėmimo vietose buvo atlikti 2 124 profilaktiniai radiologiniai 

tyrimai dėl galimo susirgimo tuberkulioze. Pacientams nustačius radiologinius pokyčius plaučiuose  ir atlikus 

papildomus reikiamus tyrimus, iš viso buvo patvirtinta 19 susirgimo tuberkulioze atvejų – iš jų 17 atvejų (16 atvejų 

palučių tuberkuliozės ir 1 atvejis ekstarpulmoninės tuberkuliozės) pagal registravimo kategoriją ,,naujas atvejis“, 1 

atvejis pagal registravimo kategoriją – ,,atkrytis“ ir 1 atvejis pagal kategoriją ,,gydymas po nutraukto gydymoˮ. 

Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2019 m. išaiškinamumo struktūroje didesnį procentą 

(apie 80 proc.) sudaro atvejai, registruoti asmeniui tik ką patekus į įkalinimo įstaigą – susirgimas ,,atsineštas iš laisvės". 

 

      Priemonė 01-03-04 – Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 

prevenciją, profilaktiką ir gydymą 

 
Vykdant lytiškai plintančių ligų prevenciją, per 2019 m. buvo ištirti kraujo mėginiai dėl užkrečiamųjų lytiškai 

plintančių ligų sukėlėjų nešiojimo ar ligos: dėl ŽIV – 9 924, sifilio – 5 977, virusinio hepatito B – 236 ir dėl virusinio 

hepatito C – 659, dėl kitų lytiškai plintančių ligų tyrimai atliekami esant klinikiniams ar epidemiologiniams įtarimams 

–64. Nustačius virusinio hepatito nešiojimą, esant klinikiniams įtarimams buvo atliekami papildomi tyrimai ir 

patvirtinus ligos aktyvumą, skiriamas specifinis gydymas – 2019 m. I ketvirtį specifinį gydymą dėl virusinio hepatito 

C gavo 8 pacientai, II-IV ketvirčius, neskyrus papildomo finansavimo iš valstybės biudžeto, o taip pat nesureguliavus 

lėšų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto teisinio reglamentavimo (tvarkos aprašas 

patvirtintas 2019 m. birželio 12 d., tačiau lėšos buvo paskirtos tik 2019 lapkričio mėn. II pusėje), gydymo apimtys 

nebuvo didinamos – papildomai specifinis gydymas buvo paskirtas dar 2 pacientams. Preliminarais duomenimis, 2019 

metais iš viso laisvės atėmimo vietose buvo registruoti 24 nauji ŽIV atvejai – visi jie ,,atsinešti iš laisvės“ , t. y. 

registruoti asmeniui tik ką patekus į tardymo izoliatorių ir atlikus profilaktinius kraujo tyrimus, tačiau šie duomenys 

yra dar preliminarūs – galutinis patikslintas skaičius bus patvirtintas tik duomenis patikrinus ir suderinus su 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru. 

 
Priemonė 01-03-05 – Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems  

 
Priemonės vykdymas susijęs su mokamų paslaugų tiekimu. Didžiausi pajamų iš teikiamų paslaugų gavėjai yra 

Pravieniškių pataisos namai, gaminantys ir tiekiantys šiluminę energiją ir karštą vandenį sau, taip pat kitiems 

Pravieniškių gyvenvietės vartotojams. Be to, pajamos gaunamos išnuomojus laisvės atėmimo vietų įstaigų patalpas 

juridiniams (fiziniams) asmenims, aprūpinantiems nuteistuosius ir suimtuosius maisto produktais ir būtiniausiais 

reikmenimis.    

 Per ataskaitinius metus gauta  1129,5 tūkst.  eurų pajamų.  Gautos lėšos buvo panaudotos nuteistųjų, dirbančių 

įkalinimo įstaigose ūkinio pobūdžio ir pagalbinius darbus, darbo užmokesčiui išmokėti. 2018 metais buvo gauta 1207 

tūkst.  eurų pajamų įmokų, 2017 metais - 1574,2 tūkst. eurų, 2016 metais - 1786,5 tūkst. eurų, 2015 metais –  1079,1 

tūkst. tūkst. eurų, 2014 metais – 915,3 tūkst. eurų. 

 

Priemonė 01-03-06 – Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo administracinius gebėjimus 

 

Priemonę vykdo Kalėjimų departamento Mokymo centras. 
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Vykdydamas priemonę, Mokymo centras per 2019 metus organizavo 228 kvalifikacijos tobulinimo renginius, 

kuriuose dalyvavo 2031 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnas, valstybės tarnautojas bei 

darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis (60 proc.). 

Siekiant tobulinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo socialinius įgūdžius, 2019 m. buvo 

organizuoti 56 kvalifikacijos tobulinimo renginiai socialiniais klausimais, kuriuose sudalyvavo 936 Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai. 

2019 metais Mokymo centro organizuotose pataisos pareigūnų įvadiniuose mokymuose mokėsi 49 pareigūnai 

(sudarytos 6 mokymo grupės). Nauja įvadinio mokymo kursų mokymo programa patvirtinta Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-171. Pagal šią programą buvo pradėti organizuojami 3 mėn. 

įvadinio mokymo kursai. Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų įvadinio mokymo kursų programa patvirtinta 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-352. Įvadinio mokymo kursų organizavimo 

tvarkos aprašas patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-371. 

Per 2019 metus Kalėjimų departamento Mokymo centre buvo suorganizuoti 4 kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

tema „Dinaminės apsaugos principų taikymas dirbant su nuteistaisiais, kuriems paskirta neterminuota laisvės atėmimo 

bausmė“, kuriuose dalyvavo 66 bausmių vykdymo sistemos darbuotojai.  Dinaminės priežiūros organizavimo ir 

vykdymo temos buvo išdėstytos 49 įvadinių mokymo kursų pareigūnams bei 34 profesinio mokymo kursantams, 

besimokiusiems Mokymo centre 2019 metais (6 proc. nuo bendro dirbančių pareigūnų skaičiaus). Mokymo centras 

2019 m. lapkričio mėn. parengė naują dinaminės priežiūros taikymo programos ir mokymo medžiagos komplektą, 

kuris yra pateiktas Kalėjimų departamentui įvertinti.  

2019 metais pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą mokėsi 30 kursantų ir pataisos 

pareigūnų (pameistrystės forma). 25 kursantai (83,3 proc.) sėkmingai įvykdė programos reikalavimus, buvo teigiamai 

įvertintos jų įgytos kompetencijos, gavo Profesinio mokymo diplomus ir įgijo pataisos pareigūno kvalifikaciją. 2019 

m. rugsėjo mėn. naujiems mokslo metams priimti mokytis 9 kursantai. 

Priemonė 01-03-07 – Koordinuoti laisvės atėmimo vietų veiklą, kontroliuoti bausmių vykdymo 

sistemos teisinės bazės nuostatų įgyvendinimą 

 
Priemonę vykdo Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos. 

Įgyvendinant Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų asmenų iškėlimo į kitas laisvės atėmimo vietų 

įstaigas planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-282, 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2019-03-13 įsakymu Nr.  V-116 patvirtintas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-

kalėjime laikomų asmenų iškėlimo į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas plano įgyvendinimo veiksmų grafikas. Grafike 

numatyti veiksmai sėkmingai įgyvendinti – iki 2019-07-02 iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo sėkmingai 

perkelti nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos, nuteistieji terminuotu laisvės atėmimu (kalėjimo režimu), areštu 

bei suimtieji. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. 1R-253 

,,Dėl Kybartų pataisos namų ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo reorganizavimo“, nuo 2019 m. balandžio 1 d. 

Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas prijungtas prie Vilniaus pataisos namų, prie Marijampolės pataisos namų 

prijungti Kybartų pataisos namai. Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti šių 

įstaigų bendrąsias funkcijas ir jų valdymą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius, gerinti bausmių ir 

suėmimo vykdymą. Po 4 įstaigų reorganizavimo darbuotojų pareigybių skaičius Vilnius pataisos namuose sumažėjo 

182 vnt., Marijampolės pataisos namuose – 21 vnt. Reorganizuotose įstaigose sumažintos pareigybės buvo 

perskirstytos į kitas įstaigas pareigūnų, dirbančių su nuteistais asmenimis, skaičiui padidinti ir kitoms būtinoms 
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funkcijoms užtikrinti, iš jų: Lietuvos probacijos tarnybai – 100 pareigybių, laisvės atėmimo vietų įstaigoms – 69 

pareigybės, Kalėjimų departamentui – 21 pareigybė, 13 pareigybių buvo panaikinta.     

Pateikti siūlymai Teisingumo ministerijai dėl Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo, Lietuvos 

Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 7, 8, 10, 11, 12, 17, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 39, 40 bei 42 straipsnio 

pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo 

projektų. Parengti Laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcijos bei Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir 

priežiūros instrukcijos projektai, kurie planuojami patvirtinti įsigaliojus naujoms Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklėms. 

Parengti ir patvirtinti įgyvendinamieji teisės aktų projektai, susiję su Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo 

vykdymo įstatymo pakeitimais: Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-271 „Dėl 

pataisos įstaigų, kuriose arešto bausme nuteisti asmenys atlieka bausmę, nustatymo“, Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-275 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-321 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos 

pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Įgyvendinti struktūriniai pokyčiai, optimizuojant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą. 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-23 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“, nuo 2019 m. vasario 1 d. didžiausias 

leistinas pareigybių skaičius Kalėjimų departamente sumažėjo 46 vienetais nuo 130 iki 84 pareigybių, administracijos 

padalinių skaičius – 3 vnt. Siekiant visus laisvės atėmimo vietų įstaigoms priklausančius sveikatos priežiūros skyrius  

prijungti prie Laisvės atėmimo vietų ligoninės ir įkurti Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrių, teikiantį 

suvienodintas pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat siekiant optimizuoti dirbančių specialistų 

skaičių, atsisakant vadovaujančių ir perteklinių pareigybių, buvo pradėtas bausmių vykdymo įstaigų sveikatos 

priežiūros paslaugų, teikiamų suimtiesiems ir nuteistiesiems, optimizavimas. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

padalinių, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas nuteistiesiems, pareigybės nuo 2019 m. spalio 1 d.  centralizuotai 

perkeltos į Laisvės atėmimo vietų ligoninę tolesniam funkcijų užtikrinimui. 2019 m. spalio 1 d. taip pat centralizuotas 

bausmių vykdymo sistemos kriminalinės žvalgybos padalinių darbas, įtraukiant šiuos padalinius (95 pareigybės) į 

Kalėjimų departamento struktūrą. 

Toliau buvo optimizuojami elektroninių dokumentų valdymo procesai: nuo 2019 m. kovo mėn. nuteistiesiems 

ir suimtiesiems adresuotų atsakymų procesas Kalėjimų departamente perkeltas į elektroninę erdvę ir pradėtas 

įgyvendinti praktiškai – elektroniniais parašais pasirašyti atsakymai ir kiti dokumentai siunčiami ,,E. pristatymo“ 

sistemos priemonėmis fiziniu pristatymo būdu. Dokumentų valdymo sistemoje sukurti ir įdiegti automatiniai 

dokumentų rengimo, derinimo, pasirašymo, tvirtinimo ir registravimo procesai: nutarimų dėl nuteistųjų perkėlimo, 

Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vienetinių pirkimo paraiškų valdymo procesas, Kalėjimų departamente 

gaunamų PVM sąskaitų faktūrų valdymo procesas, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų dokumentų valdymo 

apskaitos dokumentų (dokumentacijos planų, registrų sąrašų, naikinimo aktų ir kt.) rengimo, derinimo, tvirtinimo 

procesas. 

   Per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį Kalėjimų departamente iš viso buvo gauta ir išnagrinėta 5440 (2018 m. – 

4625) 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 3891 ( 2018 m.– 3455) yra 

skundai. Skunduose nurodyti faktai pasitvirtino 81 atvejų, tai sudaro 2 procentus nuo bendro gautų skundų skaičiaus. 

Skunduose nurodyti faktai iš dalies pasitvirtino 59 atvejais, tai sudaro 1.5 procento nuo bendro gautų skundų skaičiaus. 

Atsiliepimų, skundų ar vertinimų, susijusių su asmenų aptarnavimu Kalėjimų departamente per 2019 metus negauta. 
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Palyginti su 2018 m. skundų ir kitų kreipimųsi skaičius padidėjo 18 proc. Skundų skaičius (1-am tūkst. nuteistųjų) 

auga 5 metus iš eilės.   

 

 
 

Priemonė 01-03-08 – Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir užtikrinti materialinės 

techninės bazės atnaujinimą 

 
2019 metus Kalėjimų departamentas vykdė 2 valstybės investicijų projektus: 

1. Investicijų projektas „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų 

sen., Malavėniukų k.“ Rezultatai: 

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. projektui įgyvendinti lėšų nenumatyta 2019 m. statybos darbai buvo sustabdyti. 

ŠTĮ su UAB ,,Dussmann Service“ 2019-06-25 sudarė objekto apsaugos sutartį. Maksimali sutarties kaina – 4.4 tūkst. 

eurų. ŠTĮ su UAB ,,Strukta“ 2019-07-18 sudarė objekto konservavimo darbų techninio-darbo projekto rengimo sutartį. 

Sutarties kaina – 11,9 tūkst. eurų. UAB ,,Strukta“ 2019 m. rugpjūčio mėn. parengė objekto konservavimo projektą. 

2019 m. vykdytos konservavimo darbų viešojo pirkimo procedūros, du kartus atlikti darbų pirkimai buvo nesėkmingi. 

2019 m. panaudota 13 tūkst. Eur už kuriuos buvo parengtas konservavimo darbų projektas ir atsiskaityta už objekto 

apsaugą. 

2. Investicijų projektas „Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“. Rezultatai: 

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. projektui įgyvendinti lėšų nenumatyta, 2019 m. statybos darbai buvo sustabdyti. 

Rangovui užskaitytas 2018 m. sumokėtas 250 tūkst. Eur avansas už į objektą pateiktas statybines medžiagas. Alytaus 

PN ūkio būdu atliko objekto konservavimo darbus. 2019 m. panaudota 2 tūkst. Eur. 

 

Priemonė 01-03-10 – Užtikrinti pakaitinio gydymo tęstinumą asmenims, patekusiems į 

kardomojo kalinimo įstaigas 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė.  

Vadovaujantis Opioidinės priklausomybės pakaitinio gydymo tęstinumo užtikrinimo laisvės atėmimo vietose 

tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2018-04-20 įsakymu Nr. V-188, pakaitinė terapija 

tęsiama suėmimo metu, o pagal indikacijas – ir laisvės atėmimo metu. Per 2019 metus dvi įstaigos aprūpintos reikiama 

įranga, skirta pakaitinės terapijos preparatui dozuoti. Per 2019 metus įvairiais laikotarpiais laisvės atėmimo vietose iš 

viso pabuvojo 44 asmenys, kuriems buvo tęsiama pakaitinė opioidinė terapija – terapija buvo tęsiama suėmimo arba 
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jau įkalinimo metu: 4 iš jų terapija buvo nutraukta, kadangi pacientai nuolat pažeisdavo gydymosi režimą ir nesilaikė 

Gydymo sutarties reikalavimų. 

     Priemonė 01-03-11 – Didinti gydymo antiretrovirusiniais vaistais apimtis ŽIV infekuotiems asmenims 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė, už kurios įgyvendinimą 

atsakingas Kalėjimų departamentas. 

2019-12-31 laisvės atėmimo vietose buvo laikomi 262 ŽIV infekuoti asmenys, iš jų – 175 arba 66,8 proc. gavo 

specifinį antiretrovirusinį gydymą (ARV). Palyginti su ankstesniųjų metų duomenimis,  gydymo ARV apimtys 

nedidėjo, kadangi nebuvo galutinai išspręstas finansavimo klausimas (detaliai apie tai kriterijų vykdymo 

komentaruose), todėl 2019 m. II-IV ketvirčiais, neturint pakankamai lėšų, gydymas ARV naujiems pacientams nebuvo 

pradėtas. 

__________________________________ 


