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I. VADOVO ŽODIS 

Prieš Jus – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 

2020 metų veiklos ataskaita. Pokyčių bausmių politikoje įgyvendinimas, nuteistųjų laisvės atėmimo bausme 

resocializacijos reformos pamatai, pasirengimas naujam integracijos-palydėjimo modeliui – tai tik keli reikšmingi 

pavyzdžiai iš 2020 metais bausmių vykdymo sistemoje nuveiktų darbų.  

Pagrindinis bausmių vykdymo sistemos tikslas tiek 2020 m., tiek ir ateityje – įgyvendinti efektyvią, 

konstituciniais žmogaus teisių pagrindais bei tarptautiniais laisvės atėmimo bausmės vykdymo standartais paremtą 

bausmių vykdymo politiką, skirtą skatinti ir motyvuoti nusikaltimą padariusį žmogų keistis, savo gyvenimo tikslų 

siekti teisėtais būdais ir priemonėmis bei mažinti žalingą kalinimo poveikį. 

Nuo 2020 m. liepos 1 dienos įsigaliojo didžioji dalis Baudžiamojo, Bausmių vykdymo kodeksų ir Probacijos 

įstatymo pakeitimų, leidžiančių dažniau taikyti alternatyvias laisvės atėmimui bausmes, dažniau atidėti bausmės 

vykdymą, taikyti lygtinį paleidimą, suteikiančių daugiau galimybių įsidarbinti probacijos priežiūroje esantiems 

nuteistiesiems. Siekiant įgyvendinti šiuos pakeitimus, inicijuotas  teisės aktų, reglamentuojančių pavaldžių įstaigų 

veiklas, keitimas, įgyvendinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų struktūriniai pokyčiai. Palyginti su 2019 

metais- nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, sumažėjo 13 proc.  

Siekiant, kad resocializacija taptų pagrindiniu laisvės atėmimo bausmės vykdymo tikslu, 2020 m. inicijuota 

nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reforma – suburta bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, 

visuomeninių organizacijų atstovų, teisės ekspertų grupė, kuri parengė strateginį dokumentą, padėsiantį tvirtus 

pagrindus resocializacijos pertvarkai Lietuvoje. Reformos esmė – sukurti pagrindus įkalinimo sistemos pertvarkai, 

kurią įgyvendinus resocializacija taptų pagrindiniu laisvės atėmimo bausmės vykdymo tikslu, kurio siekia visa 

kalinimo sistema, pasitelkdama šiam tikslui pasiekti reikalingus partnerius, orientuodamasi į ilgalaikius tikslus ir 

sisteminius pokyčius. Reforma siekiama ne tik užtikrinti normalias nuteistųjų gyvenimo sąlygas pataisos įstaigose, 

saugoti jų žmogiškąjį orumą, bet ir parengti šiuos žmones gyvenimui po bausmės atlikimo. Nuteistųjų rsocializacijos 

reforma taip pat siekiama užtikrinti visuomenės saugumą. 

Vienas pirmųjų ir beprecedenčių bausmių vykdymo sistemos reformos žingsnių – nuteistųjų kolektyvų tarybų 

steigimas. Tai civilizuotas būdas išgirsti nuteistuosius, spręsti ne vienerius metus susikaupusias sistemines problemas. 

Kitas svarbus žingsnis siekiant palengvinti nuteistųjų integraciją į visuomenę – integracijos-palydėjimo 

modelio sukūrimas. Naują integracijos-palydėjimo modelį parengė Socialinės apsaugos ir darbo bei Teisingumo 

ministerijos, bendradarbiaudamos su Kalėjimų departamentu. Pataisos įstaigose dirbs kvalifikuoti socialiniai 

darbuotojai, kurie asmens integracija pradės rūpintis šiam dar tik ruošiantis palikti įkalinimo įstaigą. Visa 

informacija apie bausmę atlikusiojo paslaugų poreikius ir situaciją bus perduodama savivaldybei, į kurią asmuo 

planuos grįžti, o laisvėje jį pasitiks kiti socialinių paslaugų teikėjai, padėsiantys susitvarkyti dokumentus, rasti 

gyvenamąją vietą, paprašyti paramos ir paslaugų savivaldybėje. Tikimasi, kad toks kryptingas bausmių vykdymo 

sistemos ir socialinių paslaugų sistemos bendradarbiavimas suteiks realią pagalbą nusikaltusiam asmeniui. 
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Didžiulis dėmesys ir investicijos skirtos pareigūnų darbo sąlygoms ir nuteistųjų bausmės atlikimo sąlygoms 

gerinti. Saugių pataisos pareigūnų darbo sąlygų užtikrinimas – vienas prioritetinių šių metų bausmių vykdymo sistemos 

tikslų. Vien specialiosioms priemonėms ir aprangai įsigyti, jiems atnaujinti, skirta beveik 1 mln. eurų. 2020 m. įsigyta 

daugiau nei 900 vnt. dujų balionėlių, daugiau nei 1 000 vaizdo registratorių, daugiau nei 1 000 elektros šoko užtaisų, 

taip pat nešiojamųjų radijo ryšio stotelių, nešiojamųjų metalo detektorių, taktinių pirštinių ir liemenių, specialiosios ir 

antiriaušinės aprangos bei kitų specialiųjų ir techninių priemonių. Pataisos įstaigose įrengtos pavojaus signalizacijos, 

vaizdo stebėjimo ir apsaugos, kitos saugumą užtikrinančios sistemos. Nemažai investicijų skirta administracinėms 

patalpoms remontuoti, apšvietimo, inžinerinėms ir kitoms elektroninėms saugos priemonėms atnaujinti.  

Vienas iš pareigūnų motyvacijos stiprinimo veiksnių – darbo užmokestis. Optimizuojant pataisos įstaigų 

sistemą ir Nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus prijungus prie Kauno tardymo izoliatoriaus, sutaupyta 

apie 400 tūkst. Eur per metus. Lėšos panaudotos pareigūnų algoms didinti ir kitoms socialinėms sąlygoms gerinti. 

Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų darbo užmokestis nuosekliai didinamas jau kelerius metus iš eilės. 2018 m., 

atskaičius mokesčius, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudarė 758 eurus, 2019 m. – 900 eurų, 2020 m. padidėjo 

apie 181 euru ir jau siekia 1081 eurą. Darbo užmokestį numatoma palaipsniui didinti ir ateityje, siekiant užtikrinti, kad 

jis būtų konkurencingas, atitinkantis darbo bausmių vykdymo sistemoje sudėtingumą, ir leistų pritraukti dirbti 

tinkamos kvalifikacijos darbuotojus. 

Nuteistųjų (suimtųjų) bausmės atlikimo ir laikymo sąlygų gerinimas – kitas bausmių vykdymo sistemos 

prioritetinis tikslas siekiant, kad laisvės atėmimo vietose būtų sudarytos orios bei saugios gyvenimo sąlygos, kiek 

įmanoma  mažinančios neigiamus laisvės atėmimo padarinius, suteikiančios nuteistiesiems galimybes ugdyti 

socialinius, darbo ir bendravimo įgūdžius, būtinus sėkmingai integracijai į visuomenę išėjus į laisvę. 

2020 m. vasarą Marijampolės pataisos namuose atidarytas pirmasis modulinis gyvenamasis kompleksas, skirtas 

nuteistiesiems. Tai pirmasis toks projektas bausmių vykdymo sistemoje. Jame įrengtos 64 gyvenamosios vietos 

nuteistiesiems, kuriems skiriama ne mažiau 5 kv. m ploto, įrengtas dušas, virtuvėlė. Marijampolės pataisos namuose 

tokiu pačiu principu pradėta statyti ir atviroji kolonija, kurioje bus įrengtos 76 gyvenamosios vietos nuteistiesiems. 

Modulinis sektorius su 96 vietomis 2021 m. pradžioje pradės veikti ir Alytuje. Atlikti viešieji pirkimai ir dėl modulinių 

gyvenamųjų kompleksų įrengimo Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. 2021 m. geresnėmis 

gyvenamosiomis sąlygomis moduliniuose kompleksuose galės naudotis daugiau kaip 400 nuteistųjų.  

Nuteistųjų gyvenimo sąlygoms gerinti ieškoma ir kitų sprendimų – remontuojamos pataisos įstaigų turimos 

patalpos įrengiant jose kamerų tipo gyvenamąsias vietas. Suremontavus senas patalpas, įrengta daugiau kaip 200 

kamerų tipo gyvenamųjų vietų.  

Siekiant efektyvesnės  nuteistųjų resocializacijos bei pozityvaus užimtumo didinimo, didelis dėmesys skirtas ir 

sporto infrastruktūrai gerinti – visose pataisos įstaigose įrengtos naujos ar atnaujintos senos sporto aikštelės, nupirkti 

nauji sporto įrengimai ir treniruokliai. 

Siekiant efektyvaus ir skaidraus viešųjų pirkimų vykdymo, tęsiamas 2019 m. pradėtas bausmių vykdymo 

sistemos viešųjų pirkimų centralizavimo procesas. Toliau plečiamas bausmių vykdymo sistemos centrinės 

perkančiosios organizacijos katalogas, į kurį 2020 m. įtraukti 7 nauji moduliai su sudarytomis preliminariomis 

sutartimis. Vadovaujantis šiomis preliminariomis sutartimis, bausmių vykdymo sistemos įstaigos gali pirkti prekes, 

paslaugas ir darbus greičiau, racionaliau naudojant biudžeto lėšas. 2020 m. Kalėjimų departamentas sumažino 

savarankiškai galimų atlikti pavaldžių įstaigų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų vertę iki 4 000 Eur su PVM, taip 

padidindamas centralizuotų pirkimų skaičių.  Kalėjimų departamente centralizuotai įvykdytų pirkimų, palyginti su 

2019 m., padaugėjo beveik du kartus.  
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Dėl viešųjų pirkimų masto padidėjimo bei dėl taikomų įvairių pirkimo atlikimo priemonių (elektroninio 

aukciono procedūrų, preliminarių sutarčių, konsultacijų su rinkos dalyviais ir kt.) 2020 metais sutaupyta 2,35 mln. Eur 

biudžeto lėšų, padidėjo tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, konkurencija, pirkimai tapo skaidresni ir 

efektyvesni.  

Kad einama teisinga linkme, įvertinta ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Lapkritį organizuotos 

konferencijos metu vykusiame konkurse „Efektyviausių viešųjų pirkimų apdovanojimai“  Kalėjimų departamentas 

apdovanotas už sėkmingai vykdytus pirkimus ir taikytą naują ir efektyvią pirkimų organizavimo praktiką. 

Siekiant užtikrinti kokybišką ikiteisminių tyrimų atlikimą bei efektyviau vykdyti žvalgybinę veiklą, įgyvendinti 

Kriminalinės žvalgybos valdybos struktūriniai ir veiklos pokyčiai, po kurių  kriminalinės žvalgybos tyrimų skaičius 

padidėjo 53,3 proc. 

Koordinuojant resocializacijos veiklą, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: bendriems projektams 

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

atstovais, savanoriais. Nors dėl Covid-19 pandemijos dauguma susitikimų ir užsiėmimų vyko nuotoliniu būdu, tai 

nesutrukdė sėkmingai įgyvendinti socialinės reabilitacijos priemones – socialinės reabilitacijos programose dalyvavo 

2154 nuteistųjų. Siekiant stiprinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, užtikrinti vienodą veiklos modelio taikymą, 

įgyvendinti struktūriniai Resocializacijos skyrių pokyčiai Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje.  

2020 metai išsiskyrė, kaip beprecedentės pasaulinės pandemijos suvaldymo metai. Kalėjimų departamentas ir 

jam pavaldžios įstaigos ėmėsi aktyvių veiksmų, siekiant suvaldyti Covid-19 infekcijos plitimą laisvės atėmimo 

įstaigose. Įgyvendinamos priemonės buvo efektyvios ir laisvės atėmimo įstaigose per I–II ketvirčius nebuvo registruota 

nė vieno Covid-19 infekcijos atvejo. III ketvirtį registruotas tik 1 atvejis – nustatytas profilaktiškai patikrinus asmenį, 

atvykusį atlikti arešto bausmės. Prasidėjus rudens sezonui ir pandemijos mastui šalyje ženkliai plečiantis, infekcijos 

plitimas taip pat sėkmingai buvo valdomas – tai įvertino ir Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai. 2020 gruodžio 

31 d. sirgo 116 (tik 2 proc.) įkalintų asmenų. 

2021 metais tikimės sėkmingai tęsti pradėtas bausmių vykdymo sistemos pertvarkas – parengti ir įgyvendinti 

Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos koncepcijos priemonių planą, integracijos-palydėjimo modelio 

priemones, vykdyti Norvegijos finansiniu mechanizmu finansuojamas priemones: naujo Mokymo centro ir pataisos 

įstaigų su kamerų tipo gyvenamosiomis patalpomis bei užimtumo centrais statyba,  naujos pareigūnų mokymo sistemos 

diegimas, Nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo sistemos plėtra ir kitos priemonės, užtikrinančios 

efektyvius ir sėkmingus nuteistųjų resocializacijos ir reintegracijos procesus. 

Atsižvelgus į gautą finansavimą, planuojamos investicijos į darbo sąlygų gerinimą bei įstaigų patalpų 

atnaujinimą. Patalpų rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai vykdomi ir tęsiami Vilniaus, Alytaus, Marijampolės, 

Panevėžio pataisos namuose,  Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. 

Siekiant užtikrinti racionalų turto valdymą, atliekama bausmių vykdymo sistemos įstaigų valdomo nekilnojamojo turto 

analizė ir, atsižvelgus į gautus rezultatus, bus iš naujo įvertinti investiciniai projektai bei numatyta aiški, ekonomiškai 

pagrįsta nekilnojamojo turto vystymo strategija, nukreipta į racionalų asignavimų valdymą, pastatų ir energetinį 

efektyvumą, nenaudojamų ir nereikalingų pastatų atsisakymą, įvertinant esamą ir prognozuojamą įkalintų asmenų 

skaičiaus dinamiką. 

Vienas iš prioritetinių 2021 metų bausmių vykdymo sistemos tikslų – pasirengimas 2022 metais 

įsigaliosiančioms Bausmių vykdymo kodekso nuostatoms dėl nuteistųjų užimtumo. Šių pakeitimų tikslas – užtikrinti, 

kad kiekvienas nuteistasis įvairia prasminga veikla (darbas, mokslas, resocializacija, kultūriniai, sporto ir kiti renginiai) 

būtų užimtas ne mažiau kaip 8 val. per dieną.  
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Planuojama ir toliau tobulinti viešųjų pirkimų, vidaus kontrolės procesus, siekiant tinkamai ir laiku valdyti 

kylančias rizikas, užtikrinti teisėtumo bei racionalaus valdymo principų įgyvendinimą. 

Bausmių vykdymo sistemos laukia ir daugiau prasmingų darbų, kuriuos tikimės sėkmingai įgyvendinti 

glaudžiai bendradarbiaudami su Teisingumo ministerija, kitomis kompetentingomis institucijomis, socialiniais 

partneriais, visuomeninėmis organizacijomis bei profesinėmis sąjungomis. Esame atvira institucija, pasirengusi 

socialiniam dialogui ir pokyčiams. 

 

II. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

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

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2020–2022 metų strateginį veiklos 

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

(toliau – Kalėjimų departamentas) 2020 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.  

2020 metais planuota reikšmė – 10,5.  

Nuo 2020 m. buvo pradėtas taikyti naujas kriterijaus skaičiavimo metodas. Nuo 2020 m.  kriterijus  parodo per 

ataskaitinius metus laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų, kurie buvo anksčiau paleisti iš laisvės atėmimo vietų ir 

per dvejus metus, o ne per vienerius, kaip skaičiuota ankstesniais metais, nuo paleidimo padarė naujus nusikaltimus ir 

grįžo į laisvės atėmimo vietų įstaigas, procentą. 

Per 2020 metus į laisvės atėmimo vietų įstaigas atlikti laisvės atėmimo bausmės atvyko 1630 asmenų. Iš šio 

skaičiaus 326 nuteistieji jau buvo anksčiau paleisti iš laisvės atėmimo vietų, bet per dvejus metus nuo paleidimo padarė 

naujus nusikaltimus ir grįžo į pataisos įstaigas, taip pat  75 nuteistieji, kuriems buvo panaikintas lygtinis paleidimas už 

vengimą atlikti bausmę. Asmenų, per dvejus metus sugrįžusių į laisvės atėmimo vietas, sudarė 24,6 proc.  

 

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

2020 metais planuota reikšmė – 216; faktinė reikšmė – 190. 

 

Kriterijaus teigiamą reikšmę lėmė įkalintų asmenų skaičiaus sumažėjimas nuo 6138 asmenų 2019-12-31 iki 

5320 asmenų 2020-12-31. Tam sąlygas sudarė gerokai padidėjęs lygtinai paleidžiamų nuteistųjų skaičius, kuriam 
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įtakos turėjo nuo 2020 m. liepos 1-osios dienos įsigalioję Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir Bausmių 

vykdymo kodeksų pakeitimai, taip pat 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 

 
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). 

2020 metais planuota – 71,5 proc.; įvykdyta – 78,7; įvykdymo procentas – 110. 

Per ataskaitinį laikotarpį iš probacijos tarnybų duomenų registrų išregistruota 15725 asmenys, iš jų 12371 

asmenys įvykdė probacijos sąlygas. 

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

2020 metais planuota 31 proc.; įvykdyta 31 proc.; įvykdymo procentas – 100. 

R-0301-01-03. Resocializacijos veiksmingumo lygis (lygtinai paleistų ir bendrai paleistų asmenų santykis), 

proc. 

2020 metais planuota 35,0 proc.; įvykdyta 28,5 proc.; įvykdymo procentas – 81,4. 

 

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. 

2020 metais planuota 65,0 proc.; įvykdyta 57,2 proc.; įvykdymo procentas – 88,0. Palyginti su 2019 metais 

faktinė kriterijaus reikšmė sumažėjo 3,9 proc. p.  

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

2020 metais planuota 92,5 proc.; įvykdyta 89,7 proc.; įvykdymo procentas – 97,0. Palyginti su 2019 metais, 

faktinė kriterijaus reikšmė sumažėjo 2,5 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. 

2020 metais planuota 62,0 proc.; įvykdyta 58,8 proc.; įvykdymo procentas – 94,8. Per ataskaitinį laikotarpį iš 

890 asmenų, turėjusių teismo įpareigojimą atlyginti nusikaltimu padarytą materialinę žalą, jį įvykdė 523 asmenys (2019 

metais tokių asmenų buvo 582). 

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

visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. 
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2020 metais planuota 83,0 proc.; įvykdyta 92,8 proc.; įvykdymo procentas – 111,8 proc. Palyginti su 2018 

metais, pasiekta kriterijaus reikšmė padidėjo 5,4 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 

2020 metais planuota 27,0 proc.; įvykdyta 42,5 proc.; įvykdymo procentas – 157,4 proc. Per ataskaitinį 

laikotarpį 107 probacijos tarnybos prižiūrimų nepilnamečiai sėkmingai baigė užimtumo priemones, nukreiptas į 

socialinių įgūdžių ugdymą.  

P-0301-01-01-06. Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis (dalis probuojamų asmenų, kuriems 

pradėtas ikiteisminis tyrimas), proc. ne daugiau kaip. 

2020 metais planuota 7,7 proc., įvykdyta 7,7 proc.; įvykdymo procentas – 100 proc. 

Pažymėtina, kad dalies vertinimo kriterijų vykdymo rezultatus įtakojo paskelbti karantino dėl Covid-19 

pandemijos apribojimai. 

 

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

elgesio korekcijos priemones 

 

Priemonę vykdė Lietuvos probacijos tarnyba.  

Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje 2020-12-31 buvo 15417 asmenų arba 2,9 proc. mažiau negu 2019 m. 

pabaigoje, iš jų – probuojamųjų  3578, viešųjų darbų bausme nuteistų asmenų – 453, laisvės apribojimu nuteistų 

asmenų – 2720. Baudžiamojo poveikio priemonės paskirtos 8645 asmenims, auklėjamojo poveikio – 136 asmenims. 

880 asmenų paskirta intensyvi priežiūra, 275 asmenims elgesio kontrolė vykdyta elektroninio stebėjimo priemonėmis. 

7707 priežiūroje esantys asmenys dirba (50 proc.), 3635 registruojasi Užimtumo tarnyboje (23,6 proc.), 433 asmenys 

mokosi (2,8 proc.).   

363 asmenims paskirta pareiga gydytis priklausomybės ligas.  

Dėl 353 asmenų pateikti teikimai teismams dėl probacijos nutraukimo prieš terminą, iš jų 339  (96 proc.) 

tenkinti.  

Pateikti 2096 teikimai dėl probacijos panaikinimo ar bausmės pakeitimo griežtesne, iš jų 808 tenkinti (38,5 

proc.), 684 priežiūroje esantiems asmenims priežiūros metu buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai (4,4 proc.), iš kurių – 

263 probuojamiems asmenims (7,6 proc. nuo probuojamų asmenų). 

3883 priežiūroje esantys asmenys dalyvavo elgesio pataisos programose, iš jų 3602 asmenys jas baigė (92,8 

proc.).  

Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais atlikti tokie esminiai darbai: 

Stiprinant asmenų, teistų už smurtines artimoje aplinkoje veikas, kontrolę ir teisės pažeidimų artimoje aplinkoje 

prevenciją, LPT pareigūnai lankėsi vidutiniškai pas 91 proc. asmenų, gyvenančių su nepilnamečiais vaikais ar/ir  

nukentėjusiais asmenimis gyvenamosiose vietose per 1 mėn. nuo priežiūros pradžios.  

Siekiant tinkamos metodinės tarnybinės pagalbos teikimo LPT darbuotojams, LPT regionų skyrių darbuotojams 

ne rečiau kaip kartą per ketvirtį (išskyrus karantino laikotarpį) buvo organizuojami pasitarimai tarnybinės veiklos 

klausimais.  

Siekiant užtikrinti vienodą ir tinkamą teismų sprendimų vykdymą, pažeidimų prevenciją, reguliariai organizuoti 

LPT darbuotojų pasitarimai su teismų bei prokuratūrų atstovais ir teritorinių policijos komisariatų atstovais – įvykusių 

susitikimų skaičius 53. 
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Viešinant mediacijos institutą 2020-03-06 Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje 

vykusioje rajoninėje vaikų konferencijoje „Profesijų ABC“ moksleiviams bei jų tėvams pristatyta probacijos pareigūno 

profesija bei mediacijos institutas.  

2020-04-22  Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Socialinio darbo katedros studentams nuotoliniu būdu 

pristatyta LPT veikla, pataisos pareigūno profesija, mediacijos institutas.  

2020-05-22  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Bioetikos katedros 

socialinio darbo medicinoje studentams pristatyta LPT veikla, pataisos pareigūno profesija, mediacijos institutas.  

2020-06-09 Marijampolės kolegijos studentams pristatyta LPT veikla, pataisos pareigūno profesija, mediacijos 

institutas.  

Ataskaitiniais metais mediacijai pateikti  771 atvejai (ne mažiau kaip 70 proc.), įgyvendinti 412 atvejai (53 

proc.). 

2020 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyrius Elektrėnuose organizavo 

pasitarimą su Priklausomybių ligų konsultantų asociacijos atstovais. 

Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius, veikiantis Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos 

savivaldybių teritorijose, priežiūroje esantiems asmenims organizavo susitikimą su Vilma Sakalauskaite –  aštuoniolika 

metų Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančia ir dirbančia psichinės sveikatos stiprinimo specialiste, kuri savo 

veikla siekia eliminuoti psichinės sveikatos stigmą, daug dėmesio skirti saviugdai. 

2020 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriuje (Vilniaus mieste) apsilankė 

Nuteistųjų konsultavimo centro atstovai. Dalykinio susitikimo metu aptarti socialinių partnerių probuojamiesiems 

vykdomos „Intervencinės programos smurtautojams šeimoje“ rezultatai. Pasidalinta gerąja Centro paslaugų teikimo 

patirtimi, sėkmės atvejais, kai probuojamieji išsprendžia ne tik smurto artimoje aplinkoje, bet ir įsiskolinimų, nedarbo, 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, gilios socialinės atskirties problemas. 

Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus aktyvi pagalbininkė savanorė Rūta Janulevičienė 2020 

m. liepos 30 d. Kauno regiono skyriuje, veikiančiame Jonavoje, vedė nuteistiesiems praktinį seminarą „Savo ir kitų 

žmonių emocijų pažinimas. Emocijų valdymas: Pykčio kontroliavimas“. 

Siekiant veiksmingos priklausomų priežiūroje esančių asmenų resocializacijos, 2020-01-29 organizuotas 

susitikimas su Kauno visuomenės sveikatos biuro specialistais priklausomybių ligų klausimais, 2020-02-07, 2020-02-

10, 2020-02-28, 2020-06-12 įvyko susitikimai su AA grupės „Šilas“ atstovais bei priklausomybės ligų konsultantais.  

Užtikrinant nuteistųjų, kurių priežiūra vykdoma elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, stebėjimą 24/7, 100 

proc. reaguota į stebėjimo sistemoje fiksuotus pažeidimus bei teikti duomenys paros suvestinėms kiekvieną dieną.  
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Užtikrinant socialinių paslaugų teikimą prižiūrimiems asmenims, parengtas Socialinių paslaugų bankas, o 

teikiant socialines paslaugas nuteistiesiems įtraukta ne mažiau kaip 87 proc. partnerių, įtrauktų į Socialinių paslaugų 

banką.   

 

Priemonė 01-01-02 –  Probacijos vykdymo koordinavimas ir probacijos sistemos 

efektyvumo padidinimas 

 

Priemonę vykdė Lietuvos probacijos tarnyba, dalyvaujant Kalėjimų departamentui. 

Pagrindinės ataskaitiniais metais vykdytos veiklos:  

Siekiant užtikrinti elektroninės nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos „OASYS“ versijos 

naudojimą, LPT skyriuose buvo vedami elektroninės nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos „OASYS“ 

versijos naudojimo mokymai probacijos tarnybos pareigūnams. Atliktų elektroninių nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimų versijų daugiau kaip 70 proc. (Panevėžio regiono skyriuje – 73 proc., Šiaulių regiono skyriuje – 97 proc., 

Klaipėdos regiono skyriuje – 97 proc., Kauno regiono skyriuje – 65,7 proc., Vilniaus regiono skyriuje – 74 proc.) 

Dėl karantino paskelbimo metodinė pagalba buvo teikiama probacijos tarnybos pareigūnams nuotoliniu būdu:  

- 2020-09-09 parengtas tarnybinis pranešimas Nr. TP-1626 „Dėl leidimų nuteistiesiems išvykti už Lietuvos 

Respublikos teritorijos ribų išdavimo metodinių rekomendacijų“; 

- 2020-08-19 parengtas tarnybinis pranešimas Nr. TP-1462 „Dėl bendros praktikos formavimo iš teismo gavus vykdyti 

sprendimus dėl dalinio bausmės vykdymo atidėjimo“; 

- 2020-08-03 parengtas tarnybinis pranešimas Nr. TP-1333 „Dėl siūlymų pareikimo rizikos vertinimų kontrolei 

užtikrinti“; 

- 2020-06-05 parengtas tarnybinis pranešimas Nr. TP-840 „Dėl parengiamojo darbo vykdymo pataisos įstaigose“; 

- 2020-06-25 pažyma „Apie LPT vyriausiųjų specialistų monitoringui pasitarimą“ Nr. VD-1423; 

- 2020-08-31 pažyma „Apie darbo grupės teikiamus siūlymus“ Nr. VD-1733, 

- 2020-09-22 LPT „vyriausiųjų specialistų, atsakingų už el. stebėjimą pasitarimo veiklos klausimais“ protokolas Nr. 

VD-1841; 

- parengti 5 raštai dėl metodinės pagalbos suteikimo.  

Siekiant didinti probacijos sistemos efektyvumą, vykdytas Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimų, įsigaliojusių 2020-07-01, įgyvendinimo priemonių 

0

500

1000

Taikyta intensyvi priežiūra Elektroninis stebėjimas taikytas
asmenims, kuriems nustatytas

įpareigojimas neišeiti iš namų tam
tikru laiku

109

448

79

558

880

275

A
s
m

e
n
ų
 s

k
a
ič

iu
s

ASMENŲ, KURIEMS TAIKYTAS
ELEKTRONINIS STEBĖJIMAS, SKAIČIAUS KAITA

2018 m. 2019 m. 2020 m.



9 

 
planas, parengtas ir patvirtintas Elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas, Nuteistųjų paleidimo iš 

laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo tvarkos aprašas.  

 
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 priemonės vykdymo rezultatai: 

Siekdami skatinti nepilnamečių teisės pažeidėjų resocializaciją bei mokymosi procesą, LPT teritorinių skyrių 

atstovai kartą per du mėnesius bendravo su mokyklų socialiniais pedagogais ir klasės vadovais, taip pat nepilnamečių 

tėvais dėl kryptingo užimtumo skatinimo.  

Organizuotos 5 resocializacijos priemonės (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regionų 

skyriuose), kurių metu nepilnamečiai dalyvavo pažintinėse, kūrybinės bei socialinius įgūdžius skatinančiose 

priemonėse. Resocializacijos priemonėse iš viso dalyvavo 107 nepilnamečiai, t. y. 42,5 proc.  

Įgyvendinti probacijos tarnybų registre esantiems nepilnamečiams kryptingą užimtumą skatinančias priemones. 

2020-02-06 / 2020-02-07 Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje parodoje „Studijos 2020“ pristatyta 

pataisos pareigūno profesija, probacijos tarnybos veikla ir funkcijos, 2020-03-11 įvyko LPT Kauno regiono skyriaus 

ir Šiaurietiško ėjimo klubo organizuotas pažintinis žygis priežiūroje esantiems nepilnamečiams „Pasienio miesteliai. 

Kudirkos Naumiestis“.  

2020-06-18 Šilalės r. Pajūrio vaikų globos namų globotiniai buvo supažindinti su probacijos darbo  

priemonėmis.    

2020 m. rugpjūčio 12–14 dienomis kartu su Šiaulių apskrities VPK Pakruojo rajono PK Veiklos skyriaus tyrėja 

(bendruomenės pareigūnė) organizuota prevencinė stovykla ,,Pažink save iš naujo“, kurioje dalyvavo  priežiūroje 

esantys nepilnamečiai.  

2020 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus registre esantiems 

jaunuoliams vyko prevencinis užsiėmimas, skirtas aptarti narkotikų vartojimo žalą, mitus apie gyvenimą kalėjime ir 

priežastis, skatinančias keistis. 

 2020-09-21 Mažeikiuose probacijos pareigūnai suorganizavo susitikimą su VšĮ „Būk su manimi“ vaikų 

dienos centro lankytojais ir Bugenių kaimo bendruomene. 

Šiaulių m. ir r. savivaldybės teritorijoje probacijos pareigūnai suorganizavo 9 susitikimus su nepilnamečiais 

ugdymo įstaigose, vaikų globos namuose.   

2020 m. rugsėjo mėnesį Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus pareigūnai priežiūroje esantiems 

nepilnamečiams organizavo išvyką į Marijampolės „Atviro jaunimo centrą“, kur jaunuoliai susipažino su šio centro 

veiklos kryptimis, paslaugomis jaunimui, centre esančia erdve, kurioje jie gali laisvalaikį leisti pozityviai, žaisdami 

įvairius žaidimus, pvz.: biliardą, stalo žaidimus. 

Gamtos fotografas Marius Čepulis, vienas garsiausių Lietuvos ornitologų ir gamtos fotografų, sutiko surengti 

keturių ciklų profesinio orientavimo, pomėgio atradimo ir gamtos pažinimo renginį Lietuvos probacijos tarnybos 

Kauno regiono skyriaus priežiūroje esantiems nepilnamečiams ir jaunuoliams iki 21 m. Renginių ciklas vyko 2020 m. 

rugsėjo mėnesį laikantis visų numatytų saugumo rekomendacijų dėl COVID-19. 

2020 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius organizavo priežiūroje esančių 

nepilnamečių ir jaunuolių iki 21 m. profesinio orientavimo, profesijos pristatymo renginį „Aš – karys“, kuriame 

dalyvavo 14 jaunuolių iš Kauno ir Jonavos savivaldybių. 
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2020 m. rugsėjo 17 d. į Kauno rajone, Linksmakalnio kaime, įsikūrusią gyvūnų prieglaudą VšĮ „Penkta koja“ 

atvykę pareigūnai ir Lietuvos probacijos tarnybos registre esantys asmenys prie beglobių gyvūnų gerbūvio prisidėjo 

ne tik dovanomis, tačiau ir skyrė jiems dėmesio savanoriškai pasirūpindami jų kasdiene fizine veikla.  

2020 m. rugsėjo 3–4 d. įgyvendinant Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriuje esančių 

nepilnamečių resocializacijai ir teisės pažeidimų prevencijai skirtas veiklas, Panevėžio regiono skyriaus specialistės, 

bendradarbiaudamos su inovatyviais socialiniais partneriais neformalaus ugdymo mokykla „Įgūdžių laboratorija“ (VšĮ 

„Neformalaus ugdymo namai“), organizavo dviejų dienų įgūdžių stovyklą probacijos registre esantiems jaunuoliams.   

2020 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius (Marijampolėje) organizavo 

susitikimą su Jaunimo reikalų departamento projekto „JUDAM“ veiklų koordinatore bei projekto veiklos 

organizatoriais. 

2020-08-06 Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius kartu su sporto klubo „ARIS“ treneriu Vitu 

Sujeta organizavo Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse gyvenantiems ir Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje 

esantiems nepilnamečiams sporto renginį „Sveikam kūne – sveika siela“.                   

2020 m. liepos 10 d. Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus (Radviliškyje) pareigūnai dalyvavo 

padėkos šventėje-stovykloje „Mes kartu“, skirtoje globėjams ir globojamiems vaikams.                                                 

 

Uždavinys 01-02 –  Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją 

Įgyvendinant uždavinį, buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų: 

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

2020 metais planuota 750, įvykdyta 656, įvykdymo procentas – 87,5 proc. Palyginti su 2019 metais, faktinė 

kriterijaus reikšmė sumažėjo 61 vnt. arba 8,5 proc. 

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

2020 metais planuota 41,0 proc.; įvykdyta 40,1 proc.; įvykdymo procentas – 97,8 proc. Palyginti su 2019 metais, 

faktinė kriterijaus reikšmė padidėjo 0,2 proc. p. 

P-0301-01-02-03. Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų atvejų skaičius (vienam tūkst. 

įkalintų asmenų). 

2020 metais planuota 6 atv., įvykdyta 10,3 atv., įvykdymo procentas – 58,3. 

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

2020 metais planuota 53,0 proc., įvykdyta 55,5 proc., įvykdymo procentas – 104,7 proc. Palyginti su 2019 

metais, faktinė kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metais padidėjo 9,2 proc. p. 

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

programas, skaičius, ne mažiau kaip, vnt. 

2020 metais planuota 120., įvykdyta 606, įvykdymo procentas – 505,0 proc. 

 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. 

2020 metais planuota 3000, įvykdyta 3717, įvykdymo procentas – 123,9 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.). 

2020 metais planuota reikšmė 63,0 proc., įvykdyta 79,5, įvykdymo procentas – 126,2. Palyginti su 2019 metais, 

faktinė kriterijaus reikšmė padidėjo 32,9 proc. p.  
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P-0301-01-02-08. Laisvės atėmimo vietų įstaigose  laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius 

vienam šimtui įkalintų asmenų), vnt.  

2020 metais planuota 50,0, įvykdyta 143,9, įvykdymo procentas – 34,7 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) 

2020 metais planuota 45,0, įvykdyta 58,5, įvykdymo procentas – 130,0 proc. Palyginti su 2019 metais, faktinė 

kriterijaus reikšmė padidėjo 3,4 proc. p.  

P-0301-01-02-09. Atliktas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 

tyrimas, vnt. 

2020 metais planuota 1 vnt., įvykdyta 1 vnt., įvykdymo procentas – 100 proc. 

 

Priemonė 01-02-01 – Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą 

Priemonę vykdo Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos. 

Atsižvelgdamas į Bausmių vykdymo kodekso 136 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog laisvės atėmimo 

bausmę atliekančių nuteistųjų socialinę reabilitaciją organizuoja Kalėjimų departamentas, o įgyvendina pataisos įstaigų 

administracijos, įtraukdamos į šią veiklą valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, asociacijas, 

religines bendruomenes ir bendrijas, kitus juridinius asmenis ar jų padalinius ir savanorius, bei siekdamas užtikrinti 

tinkamą nuteistųjų socialinės reabilitacijos proceso pataisos įstaigose, Kalėjimų departamentas 2020 metais kryptingai 

kuravo ir koordinavo laisvės atėmimo vietų įstaigų specialistų, atliekančių nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus, 

rengiančių socialinio tyrimo išvadas, bei psichologų veiklą. Atlikus dokumentinės medžiagos vertinimą, jo pagrindu 

buvo teikiamos rekomendacijos įstaigoms dėl nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo, socialinio tyrimo išvadų ir 

individualių socialinės reabilitacijos planų rengimo kokybės gerinimo su pastebėjimais, siūlymais bei pavyzdžiais. Be 

to, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir socialinio tyrimo išvadų rengimo kokybė buvo užtikrinama intensyviai 

organizuojant susitikimus ir intervizijas bei jų metu teikiant metodinę pagalbą specialistams, rengiantiems 

nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo  dokumentacijos ir jos pagrindu rengiamas socialinio tyrimo išvadas. 

Siekiant užtikrinti tinkamą nuteistųjų socialinės reabilitacijos proceso vieną iš esminio sąlygojančio principo – 

nusikalstamo elgesio rizikos valdymo, įgyvendinimą, tuo pačiu atliekamų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų 

kokybę, taip pat nuolatinį vertinimą atliekančių specialistų kompetencijų tobulinimą, parengtas pilotinio modelio 

aprašas dėl socialinės reabilitacijos srityje dirbančių specialistų funkcijų diferencijavimo, inicijuotas laisvės atėmimo 

vietų įstaigų Resocializacijos skyrių specialistų diferencijavimas, suformuojant įstaigose Resocializacijos skyriaus 

nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą atliekančių ir socialinio tyrimo išvadas rengiančių specialistų grupes pagal jų 

kompetencijas ir atliekamas funkcijas. 2020 metais tokios vertintojų grupės įsteigtos 5 pataisos įstaigose –  Vilniaus 

PN, Marijampolės PN, Alytaus PN, Kauno TI ir Pravieniškių PN-AK. 

Siekiant įvertinti pataisos įstaigose dirbančių psichologų situaciją ir gerinti psichologams darbo sąlygas bei 

užtikrinti psichologinio darbo patrauklumą bausmių vykdymo sistemoje, buvo parengti pasiūlymai dėl psichologų 

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų rekomenduotinų ribų nustatymo, įstaigoms pateiktos rekomendacijos 

dėl psichologinio darbo plėtros nuteistųjų resocializacijos procese.  

Sudaryta darbo grupė dėl optimaliausio nuteistųjų resocializacijos modelio Lietuvoje formavimo. 

Bendradarbiaujant su ekspertais, parengti optimaliausio nuteistųjų resocializacijos modelio Lietuvoje metmenys.  2020 

m. pabaigoje parengta Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcija, kurios 

tikslas – vadovaujantis konstituciniais žmogaus teisių pagrindais, tarptautiniais laisvės atėmimo bausmės vykdymo 
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standartais, mokslinių tyrimų rezultatais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, sukurti teorinį pagrindą nuteistųjų laisvės 

atėmimo bausme resocializacijos reformai ir nubrėžti pagrindines jos įgyvendinimo kryptis artimiausiam 5 – 10 metų 

laikotarpiui.  

Siekiant aktyvinti savanorių, nevyriausybinių organizacijų ir asociacijų įsitraukimą į nuteistųjų  resocializacijos 

procesą, tokiu būdu užtikrinant individualios pagalbos (psichosocialinės) ir individualių poreikių (dvasinių, 

komunikacinių) tenkinimo galimybes, inicijuoti susitikimai su  Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro atstovais 

ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos atstovais. Parengtas bendradarbiavimo sutarties su Lietuvos Raudonojo 

kryžiaus draugija projektas dėl teisinės, psichosocialinės ir kitos pagalbos (pavyzdžiui, atkuriant ryšius su artimaisiais) 

teikimo nuteistiesiems užsieniečiams.  

Siekiant užtikrinti tinkamą iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinę reintegraciją į visuomenę, 

laisvės atėmimo vietų įstaigų vadovai buvo įpareigoti įsteigti socialinio darbuotojo pareigybę. Nuo 2021-01-01 

kiekvienoje pataisos įstaigoje kvalifikuoti socialiniai darbuotojai rūpinasi nuteistojo asmens integracija (asmens 

dokumentų parengimo, psichosocialinės pagalbos, gyvenamosios vietos paieškos, ryšių su artimaisiais atkūrimo ir 

kitais klausimais) šiam dar tik ruošiantis palikti įkalinimo įstaigą (1 metai iki galimo išėjimo į laisvę). 

Nuo 2020 metų ketvirto ketvirčio reguliariai organizuojami pasitarimai su Kauno tardymo izoliatoriaus 

specialistais dėl nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo instrumento nepilnamečiams teisės pažeidėjams sklandaus ir 

kokybiško diegimo. 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, tokiu būdu užtikrinant nuoseklų ir tikslingą nepilnamečiui teisės pažeidėjui paslaugų ir pagalbos 

organizavimą, atrenkant jo individualų atvejį atitinkamas prevencines ir intervencines priemones. START:AV 

metodikos pagrindu parengtas socialinio tyrimo išvados ir metodinių rekomendacijų projektas, kuris pateiktas 

Teisingumo ministerijai svarstyti.  

Pažymėtina, kad Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo 2020 m. birželio 4 d. įstatymo Nr. XIII-3023 31-33 

straipsniais, kurie įsigalioja 2022 m. sausio 1 d., iš esmės naujai reglamentuotas laisvės atėmimo bausmę atliekančių 

nuteistųjų užimtumas. Pataisos įstaigos, organizuodamos nuteistųjų užimtumą,  privalės užtikrinti, kad kiekvienas 

nuteistasis, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, ne mažiau kaip aštuonias valandas per parą užsiimtų prasminga jų ir 

visuomenės interesus atitinkančia veikla. Siekiant tinkamai įgyvendinti Bausmių vykdymo kodekso nuostatas, 

įsigaliosiančius nuo 2022 m. sausio 1 d., patvirtintas Bausmių vykdymo kodekso nuostatų, įsigaliosiančių 2022 m. 

sausio 1 d., susijusių su nuteistųjų užimtumo organizavimu, taikymo priemonių planas.  

Siekdami gerinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, laisvės atėmimo vietų įstaigose į socialinės reabilitacijos 

procesą įtraukiant nuteistuosius, parengti Nuteistųjų kolektyvo tarybų tipiniai nuostatai, kurie buvo derinami su 

asociacija „Kalinių sąjunga“ ir laisvės atėmimo vietų įstaigomis. Tikimasi, kad nuteistųjų kolektyvo tarybų veikla 

laisvės atėmimo vietų įstaigose reikšmingai prisidės prie nuteistųjų socialinės reabilitacijos stiprinimo, kriminalinės 

subkultūros įkalinimo įstaigose mažinimo, taip pat paskatins konstruktyvų dialogą tarp nuteistųjų ir pataisos įstaigų 

administracijos, padės spręsti nuteistųjų socialines ir buitines problemas bei efektyviau valdyti pataisos įstaigų 

išteklius. Kalėjimų departamentas inicijavo nuteistųjų kolektyvo tarybų laisvės atėmimo vietų įstaigose steigimą nuo 

2021 metų pradžios. 

Laisvės atėmimo vietų įstaigose 2020-12-31 buvo vykdomos 146 nuteistųjų socialinės reabilitacijos programos, 

2154 nuteistieji dalyvavo įstaigose vykdomose socialinės reabilitacijos programose, organizuota 1690 kultūros ir 

sporto renginių, pravesti 902 užsiėmimai teisinėmis, dorovinėmis, ekonominėmis ir kt. temomis; 731 atveju 

bendradarbiauta su visuomeninėmis ir religinėmis organizacijomis. 
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2019 metais 3083 nuteistieji dalyvavo socialinės reabilitacijos programose, 2020 metais – 2154 nuteistieji. 

2020 metais mažesnį nei planuota dalyvavusių nuteistųjų skaičių lėmė: mažėjantis nuteistųjų skaičius, 2020-07-01 

įsigaliojusi Bausmių vykdymo kodekso redakcija, kurioje įtvirtinta 157 straipsnio 3 dalies nuostata dėl lygtinio 

paleidimo taikymo, taikytina atlikus ¾ bausmės; paskelbtas karantinas dėl Covid-19 pandemijos, nes buvo apribotos 

galimybės nuteistiesiems dalyvauti socialinės reabilitacijos priemonėse, vykdant saugumo ir Covid-19 prevencijos 

reikalavimus. 

Pažymėtina, jog ekstremali situacija šalyje ir paskelbtas karantinas gerokai pakoregavo veiklos planuose 

numatytų priemonių įgyvendinimą – priemonės, susijusios su didesne rizika plisti infekcijai tarp darbuotojų bei 

įstaigoje laikomų asmenų, buvo įgyvendinamos kitais būdais ar formatu. Nors buvo nutraukti masiniai renginiai, 

nuteistieji, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, negalėjo dirbti už įstaigos ribų, nevyko nuteistųjų 

trumpalaikės išvykos į namus, ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai, taip pat apribotas socialinės reabilitacijos 

programų bei projektų vykdymas, įstaigose negalėjo lankytis savanoriai bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, 

susitikimai ir užsiėmimai pradėti vykdyti nuotoliniu būdu, komunikuojant internetu, elektroniniu paštu ir pan. 

 

2020 m. pabaigoje bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 934 laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji, 

taip pat suimtieji, profesinėse mokyklose – 849 nuteistieji, aukštosiose – 8.  

2020 m., palyginti su 2019 m., daugiau nuteistųjų gavo: vidurinio išsilavinimo –136 (2019 m. – 123)  baigimo 

pažymėjimus ir pagrindinio išsilavinimo – 152 (2019 m. – 115). Deja, sumažėjo nuteistųjų, įgijusių specialybę ir 

gavusių profesinės mokyklos baigimo pažymėjimus – 656 (2019 m. – 717). 

2020 m. pabaigoje bendrojo lavinimo mokyklose, konsultaciniuose punktuose, profesinėse mokyklose ir 

aukštojo mokslo įstaigose mokėsi  1791 (38 proc.) bausmę atliekantis asmuo. Ataskaitinių metų pabaigoje  1671 (36 

proc.) bausmę atliekantis nuteistasis buvo įdarbintas, iš jų valstybės įmonėje „Mūsų amatai“  (964),  ūkio darbuose 

(624). Taip pat  83 nuteistieji, esantys Pusiaukelės namuose, dirba įvairiose įstaigose. Be to, 174 asmenys užsiima 

individualia darbine, kūrybine ar kita veikla. 

Stambiausias nuteistuosius įdarbinantis ūkio subjektas išlieka valstybės įmonė „Mūsų amatai“. 

VĮ „Mūsų amatai“ 2020 m. vidutiniškai dirbo 882 nuteistieji. Vidutinis sąlyginis įdarbinimas įmonėje – 529 

nuteistieji. Palyginti su 2019 m., įmonėje vidutinis įdarbinimas sumažėjo 110 nuteistųjų (11 proc.), o vidutinis sąlyginis 

įdarbinimas sumažėjo 37 nuteistaisiais (6,5 proc.). 
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Vidutinis nuteistojo darbo užmokestis įmonėje 2020 m. siekė 119,4 Eur, palyginti su 2019 metais, vidutinis 

darbo užmokestis sumažėjo 4,6 Eur (3,7 proc.). 

2020 m. gegužės 7 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-123 „Dėl pritarimo valstybės įmonės 

„Mūsų amatai“ restruktūrizavimo planui 2020-2024 metams“ pritarta VĮ „Mūsų amatai“ restruktūrizavimo planui 

2020–2024 metams.  

Atsižvelgiant į sudėtingą VĮ „Mūsų amatai“ finansinę situaciją, 2020 m. rugsėjo 24 d. Kalėjimų departamento 

direktoriaus įsakymu Nr. V-296 „Dėl 2019 m. gruodžio 13 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymo Nr. V-396 

„Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ VĮ 

„Mūsų amatai“ pertvarkymą į viešąją įstaigą numatyta atidėti iki 2024 m. liepos 1 d. 

 

   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): 

Per 2020 metus nustatytas 1771 nuteistųjų ir suimtųjų narkotinių medžiagų vartojimo atvejis, iš kurių 674 

atvejai, kai asmenys vartojo 1 kartą, o 1097 – pakartotiniai vartojimo atvejai.  

Vienkartiniams testams narkotinių medžiagų nustatymui šlapime ir/arba vienkartiniams testams sintetinių 

narkotinių medžiagų nustatymui šlapime įsigyti buvo skirta 60.000 Eur, įsigyta už 58.993,57 Eur. 

Priemonė 01-02-03 – plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės 

atėmimo vietų įstaigose 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė. 

Siekiant užtikrinti priklausomybių problemų turinčių asmenų identifikavimą, Kauno tardymo izoliatoriuje, 

Alytaus, Vilniaus ir Marijampolės pataisos namuose sudarytos diagnostinės grupės. Siekiant stiprinti Resocializacijos 

skyrių specialistų kompetencijas priklausomybių gydymo srityje, 2020 metais 7 pataisos sistemos darbuotojai buvo 

apmokyti taikyti programą „Ankstyvoji intervencija“, 11 darbuotojų dalyvavo pirminiuose programos „Jaunimas ir 

psichoaktyvios medžiagos“ mokymuose. Siekiant perimti gerąją užsienio šalių praktiką priklausomybių problemų 

įkalinimo įstaigose sprendimo klausimu, 2020-10-07 Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus atstovai 

dalyvavo PSO rengtame nuotoliniame seminare „Narkotikų vartojimo prevencijos ir gydymo pataisos įstaigose 

efektyvumo didinimas“. 

Siekiant užtikrinti Panevėžio pataisos namuose, Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, 

Marijampolės pataisos namuose ir Vilniaus pataisos namuose  veikiančiuose reabilitacijos centruose dirbančių 

specialistų sklandų darbo su priklausomybės ligomis sergančiais nuteistaisiais organizavimą, minėtoms įstaigoms buvo 

skirtos reikalingos lėšos kompiuterinei įrangai įsigyti.  

Palyginus su 2019 metais, 2020 metais įkalintų asmenų, sėkmingai baigusių Priklausomų nuo psichiką 

veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programą skaičius siekė 9 proc. daugiau, kuomet 2019 metais ją baigė 61 

asmuo, o 2020 metais – 67 asmenys. Pažymėtina, kad dalinį priemonės įgyvendinimą (siekiamybė  – 10 proc.) lėmė 

tai, kad dėl vykstančios rekonstrukcijos iš esmės apribotos priklausomybių reabilitacijos centro veiklos galimybės 

Alytaus pataisos namuose. 
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Nepaisant nepasiekto rodiklio paskelbto karantino dėl Covid-19 pandemijos kontekste, įžvelgtinos itin 

teigiamos tendencijos nuteistųjų, baigusių Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos 

programą, turimos motyvacijos. 

 

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

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

Siekiant plėtoti socialinio įgūdžių lavinimo programas, 2020-09-24 iš paslaugos tiekėjo vadybos konsultanto 

Kęstučiu Jasiūno buvo įsigyta programos „Integracijos į darbo rinką įgūdžių formavimas ir stiprinimas“ vedimo 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje bausmę atliekantiems nuteistiesiems paslauga. Programoje 

dalyvavo 129 nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. 

Alkoholio vartojimo prevencijos tikslais sukurta ir į bandomąją aplinką įdiegta informacinė sistema 

(dirbkblaivus.lt). 

 

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

 

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

kurią vykdo Lietuvos probacijos tarnyba, dalyvauja įkalinimo įstaigos. 

Vykdant priemones, skirtas smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis, per 2020 metus aplankyta 3717  

nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose. Organizuotos 5 priemonės (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Vilniaus 

regionų skyriuose).  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, kitomis problemos, šiems asmenims suteikta 

pagalba sprendžiant jų problemas, tokias kaip, pvz.:  asmenims,  turintiems problemų dėl priklausomybės alkoholiui, 

suteikta konkreti informacija apie organizacijas ir  įstaigas, teikiančias pagalbą priklausomiems nuo alkoholio 

asmenims, šie asmenys nukreipti konsultuotis į psichikos sveikatos centrus; dėl užimtumo problemų nuteistieji buvo 

nukreipti užsiregistruoti į Užimtumo tarnybą, tarpininkauta padedant įsidarbinti, apgyvendinti ar sprendžiant kitas 

socialines problemas.  

Lietuvos probacijos tarnyba, aktyviai spręsdama smurto šeimose problemą, neretai į pagalbą pasitelkia 

nevyriausybines organizacijas. Jau antrus metus bendradarbiauja su VšĮ „GEBU“ ir VšĮ „Gerumo darbai“, kurie šiais 

metais įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Smurtinio 

elgesio mažinimas, teikiant pagalbą smurtaujantiems ir/ar alkoholį vartojantiems asmenims“. Viena iš bendrų projekto 

veiklų – teikti pagalbą asmenims, kurie naudoja smurtą artimoje aplinkoje, vedant jiems Intervencinę smurtinį elgesį 

keičiančią programą. 

Vykdant ir plėtojant institucinį bendradarbiavimą bei įgyvendinant 2020 m. Šiaulių miesto savivaldybės 

Nusikaltimų prevencijos programos priemones, 2020 m. birželio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir 

Lietuvos probacijos tarnyba (Šiaulių regiono skyrius) pasirašė nusikaltimų prevencijos tikslinio programos projekto 

„Smurtinių nusikaltimų prevencijos vykdymas per smurtinį elgesį keičiančių programų taikymą“ finansavimo sutartį. 

Darbui su smurtą panaudojusių asmenų elgesio korekcija iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto Lietuvos probacijos 

tarnybos Šiaulių regiono skyriui skirta 4500 eurų. 

Organizuojant  priemones, skirtas smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis, 2020-06-12 pasirašyta 

sutartis Nr. 2020/1/2SUT-15 su Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centru dėl bendradarbiavimo Lietuvos 

ir tarptautiniuose projektuose, akcijose, renginiuose, programose bei mokymuose, siekiant vystyti pagalbos smurto 

artimoje aplinkoje sistemą Klaipėdos regione bei sutartis Nr. 2020/2/SUT-16 su Klaipėdos socialinės ir psichologinės 
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pagalbos centru dėl nuo smurto artimoje aplinkoje asmenų duomenų perdavimo arba jų nukreipimo specializuotai 

kompleksinei pagalbai gauti.  

Aktyviai vykdytos priemonės, skirtos efektyvesniam elgesio keitimo programų vykdymui – darbuotojų 

supervizijos, pasitarimai.  

Vykdant smurto prevenciją, 2020 m. Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose ir 

probacijos tarnybose nuteistiesiems buvo organizuojamos šios elgesio pataisos programos: „Intervencinė programa 

smurtaujantiems šeimoje“, kognityvinė programa „Tik tu ir aš“, „Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programa“, 

dailės terapijos programa „R.A.K.T.A.S.“. Siekiant užtikrinti pagalbą priklausomybių problemų turintiems 

nuteistiesiems, 2020 m. Kalėjimų departamentui pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdytos šios programos: 

„Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programa“, „Įžanginė grupė“, motyvacinė 

programa „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“, taip pat nepilnamečiams nuteistiesiems skirta programa „Ankstyvoji 

intervencija“. 

 

Priemonė 01-02-11 – Atlikti psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 

tyrimą 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė. 

Vykdant priemonę, atliktas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 

tyrimo paslaugos pirkimas. Kiekybiniu tyrimo metodu suorganizuota nuteistųjų apklausa laisvės atėmimo vietose ir 

parengta psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tyrimo ataskaita. 

  

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 tarpinstitucinio veiklos plano priemonė, 

kurią vykdo Kalėjimų departamentas ir laisvės atėmimo vietų įstaigos. 

  Įgyvendinant priemonę, 2020 m. inicijuotos techninių priemonių pirkimo procedūros: 

1. Panevėžio PN: perimetro apsaugos sistemų (vaizdo, signalizacinė ir apšvietimo) remontas; pasirašyta sutartis 

su rangovu 2020-09-30 Nr. 07/3-80; darbų įgyvendinimas numatytas iki 2021 m. vasario 17 d., galimas pratęsimas iki 

3 mėnesių; 

2. Alytaus PN: vidaus teritorijos vaizdo stebėjimo sistemos remontas (vaizdo kamerų ir periferinės įrangos 

keitimas); pasirašyta sutartis su prekių tiekėju 2020-11-12 Nr. 305-156; prekės įsigytos, remonto darbai atlikti; 

3.   Kauno TI: 

3.1. vaizdo kamerų su vaizdo įrašymo įrenginiu ir papildomos įrangos nuteistųjų pasivaikščiojimo kiemeliuose 

diegimas; pasirašyta sutartis su prekių tiekėju 2020-09-20 Nr. 20-50; prekės įsigytos, remonto darbai atlikti; 

3.2. išorės ir vidaus apsaugos ir vaizdo sistemų remontas; 2020-09-30 sutartis Nr. 20-53;  prekės įsigytos, 

remonto darbai atlikti; 

4. Laisvės atėmimo vietų ligoninė: 

4.1. perimetro apsauginės signalizacijos remontas ir modernizavimas;  pasirašyta sutartis su rangovu 2020-10-

20 Nr. 57-271; darbai atlikti; 

4.2.  apsaugos ir vaizdo sistemų darbo kontrolės įrangos diegimas; pasirašyta sutartis su rangovu 2020-10-20 

Nr. 57-268; darbai atlikti; 

4.3. Pabėgimus užkardančios priemonės (tūrinės vielos) diegimas apsaugos perimetre; prekės įsigytos, darbai 

vykdomi; 
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5. Alytaus PN; vidaus teritorijos vaizdo stebėjimo sistemos remontas; pasirašyta sutartis su prekių tiekėju 2020-

11-12 Nr. 305-156; darbai įvykdyti. 

Be to, parengtas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-jo sektoriaus perimetro ir teritorijos vaizdo 

stebėjimo apšvietimo ir apsaugos priemonių diegimo ir modernizavimo techninis projektas; atlikti apšvietimo, vaizdo 

stebėjimo ir elektroninių ryšių atnaujinimo darbai.  

 

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

infrastruktūrą ir veiklos metodus 
         

Įgyvendinant uždavinį, buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų: 

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

2020 metais planuota 90,0, įvykdyta 62,9, įvykdymo procentas – 69,9 proc. 

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

vaistais skaičiaus didėjimas, procentai 

2020 metais planuota 90,0, įvykdyta 57,4, įvykdymo procentas – 63,8 proc. 

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

kvalifikaciją, procentas 

2020 metais planuota 61; įvykdyta 61; įvykdymo procentas – 100,0 proc. 

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

2020 metais planuota 570; įvykdyta 568; įvykdymo procentas – 99,6 proc. 

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

2020 metais planuota 97; įvykdyta 98; įvykdymo procentas – 101,0 proc. 

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

2020 metais planuota 500; įvykdyta 457; įvykdymo procentas – 91,4 proc. 

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

įgijusių pataisos pareigūno kvalifikaciją, skaičius, proc. 

2020 metais planuota 95,5; įvykdyta 100; įvykdymo procentas – 104,7 proc. 

 

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

 

Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose  2020 m. pabaigoje buvo patvirtintos 3777 (2019 m. – 3789) 

pareigybės.  

2020 m. gruodžio 31 d. Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose dirbo 3318 (2019 m. – 3258) 

darbuotojų, iš jų: 2400 (72 proc.) (2019 m. – 2386) – pareigūnų, 87 (3 proc.) (2019 m. – 87) – kitų valstybės tarnautojų 

ir 831 (25 proc.)  (2019 m. – 785) – dirbantis pagal darbo sutartis.  

Laisvės atėmimo  įstaigose  dirbo 2754 (83 proc.) (2019 m. – 2758 ) darbuotojai, iš jų 2004 (73 proc.)  (2019 

m. –2027) – pareigūnai.  

Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ patvirtintos 159 pareigybės. 2020 m. pabaigoje valstybės įmonėje pagal 

darbo sutartis dirbo 83 (2019 m. – 92) darbuotojai. 

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu dirbo 1481 (45 proc.) darbuotojas, iš jų: turintys teisinį išsilavinimą – 

458 (31 proc.). Turinčių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą dirbo 444 (13 proc.) darbuotojai. 

2020 m. mokėsi ir kėlė kvalifikaciją kursuose ir mokymuose 2017 darbuotojų (61 proc.). Taip pat 2 darbuotojai 

stažavosi užsienio šalyse. 
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2020 m. į Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas buvo priimtas dirbti 591 darbuotojas (2019 m. – 

1016), atleista – 517 (2019 m. – 1164) darbuotojų. 

.  

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE FAKTIŠKAI 

DIRBUSIO PERSONALO PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS 2019–2020 M. 

 

Rodiklio 

pavadinimas 

Periodas 

2019 m. 2020 m. 

Pareigūnai 
Valstybės 

tarnautojai 

Dirbantys 

pagal 

darbo 

sutartį 

Iš 

viso* 
Pareigūnai 

Valstybės 

tarnautojai 

Dirbantys 

pagal 

darbo 

sutartį 

Iš viso 

Priimti 

darbuotojai 

 

644 16 356 1016 380 16 195 591 

Atleisti 

darbuotojai 

 

742 32 390 1164 351 12 153 517 

*Didelis personalo kaitos rodiklis2019 m.  sąlygotas su laisvės atėmimo įstaigų reorganizacija.  

 

2020 m. pabaigoje, kaip ir 2019 m., už tyčinius nužudymus kalėjo beveik trečdalis  nuteistų asmenų (1364). 

Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, 2,5 proc. sumažėjo nuteistų už vagystes ir plėšimus (886). Kaip ir 

ankstesniais metais  toliau daugėja nuteistų už narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtą disponavimą (1,5 proc.). 

2020 m. beveik kas šeštas nubaustas už šią veiklą (765). 1,6 proc. asmenų, nuteistų už kelių transporto eismo saugumo 

ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas (74).  
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2020 m. pabaigoje, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, 2,8 proc. sumažėjo nuteistųjų atliekančių bausmę 

iki 3 metų. 55 proc. atliekančių bausmę iki 1 metų yra nuteisti arešto bausme. Tam įtakos turėjo tai, kad teismai skyrė 

daugiau bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu. Maždaug kas ketvirtas nuteistasis atlieka laisvės atėmimo bausmę 

nuo 5 iki 10 metų, kas penktas – nuo 10 iki 15 metų. 15 metų ir ilgiau buvo įkalinta apie 10,1 proc. nuteistųjų.   

2020 m. pabaigoje  nuteistų iki gyvos galvos buvo 107 asmenys ( 2019 m. – 111).   

2020 m. pabaigoje nuteistųjų laisvės atėmimo bausme vidutinė bausmės vykdymo trukmė pagal nuosprendį  

buvo  7 metai 3 mėnesiai 14 dienų (2019 m. –  6 metai 9 mėnesiai 26 dienos), o vidutinė faktinė trukmė – 2 metai 9 

mėnesiai 26 dienos (2019 m. – 2 metai 10 mėnesiai 2 dienos). 

 

 
 

Toliau tobulinama lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sistema (intensyvi priežiūra, rizikos nusikalsti 

vertinimas).  2020 m. iš laisvės atėmimo įstaigų į laisvę paleisti 2195 laisvės atėmimu nuteisti asmenys (2019 m. – 

2044),  iš jų lygtinai – 984 (45 %) , ankstesniais metais – 430 (21 proc.).  Palyginti su 2019 m., lygtinai paleistų asmenų 

procentine išraiška rodiklis padidėjo 24 procentais. Gerokai padidėjusį lygtinai paleidžiamų nuteistųjų skaičių lėmė 

nuo 2020 m. liepos 1-osios dienos įsigalioję Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir Bausmių vykdymo kodeksų 

pakeitimai. 

Toliau buvo didinamas bausmių vykdymo sistemos darbuotojų darbo užmokestis. Įgyvendinant bendrą visų 

statutinių valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemą, 2020 m., palyginti su 2019 m., darbo užmokestis visų 

grandžių pataisos pareigūnams padidėjo vidutiniškai apie 20,5 proc. (2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 

vidutiniškai apie 16 proc.). Pirminės grandies pareigūnų darbo užmokestis 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 

vidutiniškai  apie  18,3 proc., o vidurinės grandies – 22,9 proc. Jaunesniosios ir viduriniosios grandies pataisos 
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pareigūnų darbo užmokestis dėl teisinio reglamentavimo ir mokestinės reformos pokyčių 2019 m., palyginti su 2018 

m., padidėjo vidutiniškai  apie  17 proc. 

2020 m. įstaigose po veiklos vertinimų darbo užmokestis buvo padidintas 2174 (2019 m. – 851) darbuotojams: 

po eilinių – 1007 ir po neeilinių vertinimų – 1167 darbuotojams (2019 m. po eilinių – 674 ir po neeilinių vertinimų – 

177 darbuotojams). Metinis lėšų poreikis darbo užmokesčiui visose įstaigose, atlikus veiklos vertimus padidėjo 4856,4 

tūkst. Eur (2019 m – 948 tūkst. Eur). 

Įvertinus 2020 m. lapkričio mėnesio pareigūnų atlyginimus, nustatyta, kad įstaigose yra 1055 pareigūnai, kurių 

atlyginimas iki mokesčių atskaitymo yra mažesnis nei 1600 Eur, o tai – 381 pareigūnu mažiau nei pagal 2020 m. 

balandžio mėnesio atlyginimus. 

Įgyvendinant nuo 2020-07-01 įsigaliojusius BVK pakeitimus, parengtas ir sklandžiai įgyvendintas nuteistųjų 

perkėlimo į pataisos įstaigas planas, patikslinti teisės aktai, numatantys nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos 

į kitą bei paskyrimo į konkrečią įstaigą tvarką, Alytaus PN, Marijampolės PN, Pravieniškių PN-AK, Panevėžio PN ir 

ŠTI įrengtos (arba numatyta įrengti) 275 vietos nuteistiesiems kalėjimo režimu.  

Mažinant nuteistųjų pabėgimų riziką, ataskaitiniais metais buvo planuojama organizuoti elektroninio stebėjimo 

už laisvės atėmimo vietų įstaigų teritorijų išvykusių nuteistųjų priemonių įsigijimą ir  aprūpinimą jomis pataisos 

įstaigas, tačiau Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu minėtos paslaugos pirkimo procedūros buvo nutrauktos. 

Artimiausiu metu planuojama paskelbti naują tarptautinį konkursą.  

Siekiant numatyti papildomas priemones nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti už pataisos įstaigų ribų,  

kontrolei stiprinti, laisvės atėmimo vietų įstaigose buvo organizuoti susitikimai su teritorinių policijos komisariatų, 

kurių aptarnaujamose teritorijose yra  įstaigos, vadovais. Be to, plėtojant Kalėjimų departamento ir Policijos 

departamento bendradarbiavimą nuteistųjų teisės pažeidimų prevencijos ir įstaigų saugumo didinimo srityje, 2020 m. 

spalio 21 d. suorganizuotas susitikimas su Policijos departamento vadovybe. Pažymėtina, kad planuotos bendros 

Prevencinės grupės ir Viešojo saugumo tarnybos pratybos neįvyko dėl šalyje paskelbto karantino.  

Stiprinant įstaigų personalo saugumą, ataskaitiniais metais buvo tęsiamas pareigūnų  ir kitų darbuotojų 

aprūpinimas savisaugos priemonėmis – įsigyta 1004 vnt. vaizdo registratorių ir 413 vnt. dujų balionėlių. 

Tobulinant bausmių vykdymo sistemos darbuotojų pasirengimą civilinės saugos srityje, organizuoti Kalėjimų 

departamento darbuotojų civilinės saugos mokymai darbo vietoje ir civilinės saugos stalo pratybos, buvo vykdomos 

Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų  2020–2023 metų prevencijos plano priemonės. 

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 

  
Vidutinis įkalintų asmenų skaičius 2020 m. (5725), palyginti su 2019 m. (6138),  sumažėjo 413 asmenų arba 

6,7 proc. 

2020 m.   pabaigoje   laisvės   atėmimo   įstaigose   buvo  įkalinta  5320 asmenų,  iš   kurių dauguma – 4739 (89 

proc.) buvo nuteisti ir atlikinėjo bausmę, kiti 581  (11 proc.) – suimti ir laukė teismo nuosprendžio tardymo 

izoliatoriuose. Tarp nuteistųjų 198 asmenys atliko arešto bausmę. Iš visų įkalintų asmenų 22 (0,4 proc.) buvo 

nepilnamečiai, 252 (4,7 proc.) – moterys, 102 (1,9 proc.) – užsienio piliečiai. 
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Bendras įkalintų asmenų skaičius 2020 m. pabaigoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu  2019 m., sumažėjo 818 

asmenimis (13,3 proc.).   

Dėl blogų kalinimo sąlygų per 2020 metus teismuose buvo išnagrinėtos 433 bylos arba 43 proc. mažiau negu 

2019 metais (759 bylos). Pagal išnagrinėtas bylas teismai priteisė išmokėti nuteistiesiems 93,7 tūkst. eurų 

kompensacijų arba 18,8 proc. mažiau negu 2019 metais (115, 4 tūkst. eurų). Palyginimui, 2018 metais dėl blogų 

kalinimo sąlygų teismuose buvo išnagrinėtos 1003 bylos, priteista 191,5 tūkst. eurų, 2017 m. – 808 bylos ir 201,5 tūkst. 

eurų, 2016 m. –  1081 byla ir 323,3 tūkst. eurų, 2015 m. – 1334 bylos ir priteista 713 tūkst. eurų.  

Vykdant priemonę, 2020 m. buvo atliekami laisvės atėmimo įstaigų remonto darbai, susiję su Lukiškių TI-K 

laikomų asmenų iškėlimo į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas plano įgyvendinimu. Vilniaus PN baigtas atskiro pastato 

pertvarkymas į kamerų tipo patalpas, liko įrengti papildomus pasivaikščiojimo kiemelius. Kauno TI padalinyje 

Technikos g. atlikti remonto darbai bendrabutyje, pertvarkant jį į kamerų tipo patalpas. Pravieniškių PN-AK 1-ame 

sektoriuje pradėtas nuteistųjų bendrabučio kapitalinis remontas, pertvarkant į kamerų tipo patalpas. Darbai nebuvo 

užbaigti dėl vėlesnio, negu buvo numatyta sutartyje su projektavimo įmone, kapitalinio remonto techninio projekto 

parengimo. Pažymėtina, kad nedidelėse kamerose nuteistieji yra geriau izoliuoti vieni nuo kitų bei galimos pašalinės 

netoleruotinos įtakos – subkultūros apraiškų, su jais lengviau dirbti psichologams, socialiniams darbuotojams, 

pareigūnams. 

Gerinant nuteistų asmenų laikymo sąlygas ir modernizuojant įstaigos infrastruktūrą, Pravieniškių PN-AK atlikti 

bendrabučio remonto darbai ir jame apgyvendinti nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos. 

Antrajame sektoriuje atliktas kontrolės ir praleidimo punkto, ginklinės ir transporto aikštelės remontas. Taip pat 

nuteistiesiems Antrajame ir Trečiajame sektoriuose įrengti nauji sporto aikštynai. Atlikti pastatų remonto darbai, 

pakeičiant senus langus. 

Alytaus PN nuo 2020 m. IV ketvirčio sudarytos sąlygos laikyti atvirosios kolonijos nuteistuosius. Šiaulių TI 

įgyvendintas pasivaikščiojimų kiemelių bausmę atliekantiems asmenims atnaujinimas. Vilniaus PN įrengtos ir 

atnaujintos patalpos režiminės teritorijos pastato 3-iame aukšte nuteistųjų resocializacijos priemonėms vykdyti, 

parengti pastatų, esančių Rasų g. 8, Vilniuje, energetinio naudingumo sertifikatai, kiekviename pastate įrengtos pastatų  

energetinių resursų apskaitos sistemos.  
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Panevėžio PN ir Kauno TI įgyvendina pastatų atnaujinimo projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto 

priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“. Sėkmingai įgyvendinus projektus, 

numatoma padidinti pastatų energinio naudingumo klasę, taip pat reikšmingai sumažinti šildymo kaštus.  

Pradėtas įgyvendinti pilotinis projektas dėl nuteistųjų maitinimo organizavimo ūkio būdu Kauno TI, 

Marijampolės PN ir Panevėžio PN. Perėjimas prie nuteistųjų maitinimo ūkio būdu planuojamas pasibaigus 

galiojančioms nuteistųjų maitinimo sutartims: Kauno TI – nuo 2021-04-06, Marijampolės PN Kybartų sektoriuje –   

nuo 2021-05-10, projekto įgyvendinimas Panevėžio PN nukeltas į 2022 metus.   

Siekiant gerinti nuteistųjų (suimtųjų) maitinimą, parengti ir patvirtinti maitinimo valgiaraščių pakeitimai, juos 

papildant naujais valgiaraščiais bei praturtinant racioną naujais maisto produktais. 

Plečiant pusiaukelės namų veiklą, Vilniaus PN padalinyje Sniego g. 2 įrengta papildomai 50 vietų 

nuteistiesiems bausmę atlikti pusiaukelės namuose. Rengiamasi pusiaukelės namų praplėtimui Alytaus PN ir 

Marijampolės PN: parinktos patalpos, numatyti jų remontai, darbus planuojama vykdyti 2021 metais. Vykdomi 

pusiaukelės namų įrengimo ir paprastojo remonto darbai Panevėžyje. 

 

      

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

profilaktiką ir gydymą 

 
Vykdant lytiškai plintančių ligų prevenciją, ataskaitiniu laikotarpiu atliktas reikalingų laboratorinių tyrimų dėl 

užkrečiamųjų ligų atlikimo paslaugos pirkimas ir 2020 m. vasario 11 d. su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorija pasirašyta paslaugų atlikimo sutartis Nr. ST-4.  

Per 2020 m. buvo ištirti kraujo mėginiai dėl užkrečiamųjų lytiškai plintančių ligų sukėlėjų nešiojimo ar ligos: 

dėl ŽIV – 6 877, sifilio – 5680, virusinio hepatito B – 32 ir dėl virusinio hepatito C – 154, dėl kitų lytiškai plintančių 

ligų tyrimai atliekami esant klinikiniams ar epidemiologiniams įtarimams – tyrimų dėl šių ligų per 2020 m. atlikta 

nebuvo. Preliminariais duomenimis, per šį ataskaitinį laikotarpį iš viso laisvės atėmimo vietose buvo registruota 16 

naujų ŽIV atvejų – 14 ,,atsinešti iš laisvės“ , t. y. registruoti asmeniui tik ką patekus į tardymo izoliatorių ir atlikus 

profilaktinius kraujo tyrimus, ir 2 asmenims atliekant profilaktinius kraujo tyrimus jau laisvės atėmimo bausmės 

atlikimo metu. Pastarųjų atvejų užsikrėtimo laiko praktiškai nustatyti neįmanoma, nes vienas iš jų ilgesnį laiką (keletą 

metų) atsisakydavo atlikti tyrimą dėl ŽIV, o kitam patekus į laisvės atėmimo vietą atliktas greitasis testas buvo 

neigiamas, tik vėliau tyrimą pakartojus po 4–5 mėn. gautas teigiamas rezultatas. Taigi šiuo atveju tikėtina, kad pirmasis 

tyrimas buvo atliktas vadinamuoju ,,lango“ periodu.  

Ataskaitiniais 2020 m. darbų prioritetus koregavo užsitęsusi pandemija ir karantininis laikotarpis šalyje. 

Sveikatos priežiūros specialistų darbo krūviai padidėjo, nes Sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu jie buvo įpareigoti atlikti profilaktinius ir tikslinius 

tyrimus dėl Covid-19 infekcijos ne tik laisvės atėmimo įstaigose laikomiems asmenims (suimtiesiems/nuteistiesiems), 

bet ir bausmių vykdymo sistemos darbuotojams. Per 2020 m. metus iš viso buvo atlikti 6 203 mėginiai įkalintiems 

asmenims ir 10 738 mėginiai darbuotojams. 

Laisvės atėmimo įstaigose vykdoma ir kitų užkrečiamųjų ligų prevencija, profilaktika ir gydymas. Asmenys, 

patenkantys į laisvės atėmimo įstaigas, o vėliau ir laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu yra tiriami dėl tuberkuliozės. 

Per 2020 m.  buvo ištirti 3 129 asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį, preliminariais duomenimis, laisvės atėmimo 

įstaigose registruoti 24 tuberkuliozės atvejai, iš jų 19 atvejų pagal registravimo kategoriją ,,naujas atvejis“,  4 atvejai – 
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,,atkrytis“ ir 1 pagal registracijos kategoriją ,,gydymas po nutraukto gydymo“.  Iš viso laikotarpio pabaigoje laisvės 

atėmimo įstaigose buvo laikoma 19 tuberkulioze sergančių asmenų. 

Atsižvelgiant į 2020 metais išplitusią COVID-19 infekciją (pandemija), paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją 

situaciją bei karantiną, didelis dėmesys buvo sutelktas užtikrinant CPT 2020-03-20 paskelbtų pagrindinių principų, 

kurių Europos Tarybos valstybės narės turi laikytis įkalintų asmenų atžvilgiu, įgyvendinimą laisvės atėmimo įstaigose. 

Laisvės atėmimo įstaigos aktyviai ėmėsi įgyvendinti priemones, kad ši infekcija nepatektų į laisvės atėmimo įstaigas. 

Įgyvendinamos priemonės buvo efektyvios ir laisvės atėmimo įstaigose per I–II ketvirčius nebuvo registruota nė vieno 

Covid-19 infekcijos atvejo, o per III ketvirtį registruotas tik 1 atvejis – nustatytas profilaktiškai patikrinus asmenį, 

atvykusį atlikti arešto bausmės. Tačiau prasidėjus rudens sezonui ir pandemijos mastui šalyje plečiantis, infekcija 

neišvengiamai pateko ir išplito laisvės atėmimo įstaigose – į uždarą kolektyvą patekusią infekciją suvaldyti yra labai 

sudėtinga, tačiau dėl įvairių prevencinių priemonių taikymo infekcijos plitimas buvo valdomas – tai įvertino ir Pasaulio 

sveikatos organizacijos ekspertai darbinės konsultacijos metu. Nuo 2020 rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. laisvės 

atėmimo įstaigose buvo nustatyti 528 susirgimo atvejai tarp įkalintų asmenų, o 2020 gruodžio 31 d. sirgo 116 (2 proc.) 

įkalintų asmenų.  

 

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, pajamų gaunama išnuomojus laisvės atėmimo vietų įstaigų patalpas 

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

reikmenimis.    

 Per ataskaitinius metus nuteistųjų, dirbančių įkalinimo įstaigose ūkinio pobūdžio ir pagalbinius darbus, darbo 

užmokesčiui išmokėti panaudota  1.052,5 tūkst. eurų gautų pajamų.   

 

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

 

Priemonę vykdo Kalėjimų departamento Mokymo centras. 

Vykdydamas priemonę, Mokymo centras per 2020 metus bausmių vykdymo sistemos personalui organizavo, 

koordinavo ir vykdė profesinį mokymą pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, įvadinį 

mokymą pagal patvirtintas įvadinio mokymo programas bei kvalifikacijos tobulinimo renginius (Mokymo centre ir 

Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose) pagal Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintą Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo 2020 metų planą bei vykdant Kalėjimų 

departamento nurodymus ar atsižvelgiant į įstaigų pateiktus rašytinius prašymus. Iš viso per 2020 metus buvo 

organizuoti 147 kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriuose dalyvavo 2231 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų pareigūnai, valstybės tarnautojai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (61 proc.).  

Siekiant tobulinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo socialinius įgūdžius buvo 

organizuoti  kvalifikacijos tobulinimo renginiai socialiniais klausimais šiomis temomis: ,,Programos „Elgesys-

pokalbis-pasikeitimas“ taikymo pirminiai mokymai“, „Individualios pusiau struktūruotų motyvuojančių pokalbių 

programos „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“ taikymas“, „Programos „Intervencinė programa smurtautojams šeimoje“ 

taikymo pirminiai mokymai“, „Teisės pažeidėjo įvertinimo metodikos „Oasys“ pirminiai mokymai“, „Pakartotinio 

nusikalstamumo rizikos vertinimo metodikos „Oasys“ taikymas“ pirminiai mokymai“, „Socialinio tyrimo išvadų 

rengimo pirminiai mokymai“, „Socialinio tyrimo išvadų rengimo supervizija“, „Teisės pažeidėjo įvertinimo metodikos 
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,,OASys‘‘ pirminiai mokymai“, „Teisės pažeidėjo įvertinimo metodikos „OASys“ taikymo supervizija“, „Jaunuolių 

rizikos vertinimo metodikos START:AV taikymo pirminiai mokymai“, „Darbas su nuteistaisiais / suimtaisiais, 

įvykdžiusiais seksualinius nusikaltimus“, „Ankstyvoji intervencija priklausomybes turintiems asmenims“, „Nuteistųjų 

savižudybių ir saviagresijos prevencija“, „Savižudybės rizikos valdymo (intervencinės) metodikos taikymas“, 

„Savižudybės rizikos identifikavimas. Savižudybės rizikos vertinimo ir savisaugos plano rengimas ir įgyvendinimas“, 

„Prevencinis ir intervencinis darbas su nuteistais už smurtinius nusikaltimus asmenimis“, „Elgesio pataisos programos 

„Jaunimas ir psichoaktyvios medžiagos“ pirminiai mokymai“, „Derybininkų bendravimo įgūdžiai“, „Profesinė 

psichologų etika“, „Profesinė etika ir iškylančios dilemos laisvės atėmimo vietų įstaigų psichologų praktikoje“, 

„Savanorystės galimybės bausmių vykdymo sistemoje“, „Individualus darbas su agresyviais ir nemotyvuotais 

klientais“, „Individualaus darbo ypatumai su nemotyvuotais ir agresyviais priežiūroje esančiais asmenimis“, 

„Socialinis ir psichologinis darbas su nuteistaisiais laisvės atėmimo bausme iki gyvos galvos“, „Psichologinio darbo 

su nuteistaisiais, kuriems skirtos ilgos laisvės atėmimo bausmės, ypatumai“, „Dinaminę priežiūrą vykdančių specialistų 

psichologinių kompetencijų stiprinimas“, „Ypatingos situacijos: priežastys ir psichologiniai mechanizmai“. 

2020 m. organizuoti 36 kvalifikacijos tobulinimo renginiai socialiniais klausimais. Organizuotuose mokymuose 

dalyvavo 568 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai.  

2020 metais Mokymo centro organizuotose pataisos pareigūnų įvadiniuose mokymuose mokėsi 99 pareigūnai. 

Pataisos pareigūnų įvadinius mokymus sėkmingai baigė ir išlaikė baigiamąjį testą 98 pareigūnai, t. y. 99 proc. 

2020 metais pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą pradėjo mokytis 9 kursantai. 10 

kursantų (111 proc.) gavo Profesinio mokymo diplomus ir įgijo pataisos pareigūno kvalifikaciją, nes 1 kursantė grįžo 

iš akademinių atostogų. Naujais mokslo metais (2020/2021 m.) pradėjo mokytis 12 kursantų. 

 

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

sistemos teisinės bazės nuostatų įgyvendinimą 

 
Priemonę vykdo Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos. 

Vykdant priemonę,  siekiant tobulinti Bausmių vykdymo sistemos teisinį reguliavimą, per 2020 metus priimti šie KD 

direktoriaus įsakymais patvirtinti norminiai teisės aktai ir kiti dokumentai: 

 - Elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas; 

- Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos 

galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią laisvės atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašas; 

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

- Rekomendacijos Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms 

įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu;  

- Darbo organizavimo Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso 

(COVID-19) plitimo grėsmės metu tvarkos aprašas;  

- Priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti 2019 m. birželio 27 d. Bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymo Nr. 

XIII-2264 75 straipsnio bei nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliosiančių Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 

71, 83 ir 90 straipsnių tinkamą įgyvendinimą, planas;  

- Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ restruktūrizavimo planas 2020 – 2024 metams; - Laisvės atėmimo vietų įstaigų 

parduotuvėse parduodamų prekių kainų kontrolės taisyklės;  

- Nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių laisvės atėmimo bausmę (suėmimą) laisvės atėmimo vietų įstaigose ir asmenų, 
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atvykusių į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju), elgesio per pasimatymą taisyklės; 

- Atvykusių į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju), elgesio per pasimatymą taisyklės; 

- Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tvarkos 

aprašas;  

- Nuotolinio darbo tvarkos aprašas; 

--Sudaryta centrinė etikos komisija; 

- Duomenų atvėrimo tvarkos aprašas; 

- Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo, tikrinimo, naudojimosi ir elektros energijos sąnaudų apskaičiavimo bei 

išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašas; 

- Kalėjimų departamento prevencinės grupės nuostatai; 

- Suimtųjų ir nuteistųjų siuntimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir hospitalizavimo jose tvarkos aprašas; 

- Kalėjimų departamento darbuotojų valdymo komiteto darbo reglamentas; 

- Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas; 

- Pataisos įstaigų (tardymo izoliatorių) įrengimo ir eksploatavimo taisyklės; 

- patvirtintos Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų administracijos struktūros; 

- Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus ir grąžinimo iš jų tvarkos aprašas; 

- Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas; 

- sudaryta komisija dėl ligos ir (ar) laikinojo nedarbingumo ryšio su profesinės veiklos funkcijų vykdymu ar tarnybinių 

pareigų atlikimu nustatymo ir patvirtintas jos darbo reglamentas; 

- pakeistas savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose prevencijos tvarkos aprašas; 

- patvirtintas ir įgyvendinamas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties nuostatų 

įgyvendinimo priemonių planas;  

- siekiant plėtoti nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų instituto įgyvendinimą,  2020 metais patvirtinti 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai, Nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų 

parengiamojo darbo tvarkos aprašas, sudaryta 12 Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų lygtinio paleidimo 

komisijų, parengtos rekomendacijos dėl šių komisijų darbo organizavimo. 

Įgyvendinant struktūrinius pokyčius, dalis Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo valdymo 

funkcijų nuo 2020-10-01 buvo perduota Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, pasirengta buhalterinės apskaitos 

funkcijų centralizavimui. Įgyvendinti Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos struktūriniai ir veiklos 

pokyčiai, po kurių  kriminalinės žvalgybos padalinių vadovų pareigybių skaičiaus sumažėjo 29 proc. Įsteigtas 

Ikiteisminių tyrimų skyrius, o kriminalinės žvalgybos tyrimų skaičius padidėjo 53,3 proc. 

Įgyvendintas Kauno NTI-PN prijungimas prie Kauno TI. Pasirengimo įstaigų pertvarkai laikotarpiu prioritetas 

buvo skirtas nuteistųjų ir suimtųjų saugumui užtikrinti bei jų socialinei reabilitacijai – padidėjo pareigūnų pareigybių 

skaičius. Optimizavus prijungiamos įstaigos (veiklos adresu Technikos g. 34) bendrąsias funkcijas, panaikintos 6 

vadovaujančios pareigybės, iš 27 pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareigybių liko 18,5, iš 7 valstybės 

tarnautojų pareigybių liko 2. Iš viso prijungtoje įstaigoje (veiklos adresu Technikos g. 34) patvirtintos 133,5 

pareigybės. 

Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį Kalėjimų departamente iš viso buvo gauta ir išnagrinėta 5383 (2019 m. – 

5440) 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 3808 (2019 m.– 3891) yra 

skundai. Skunduose nurodyti faktai pasitvirtino 63 atvejais, tai sudaro 1,7 proc. nuo bendro gautų skundų skaičiaus. 

Skunduose nurodyti faktai iš dalies pasitvirtino 99 atvejais, tai sudaro 2,6 proc. nuo bendro gautų skundų skaičiaus. 
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Atsiliepimų, skundų ar vertinimų, susijusių su asmenų aptarnavimu Kalėjimų departamente, per 2020 metus negauta. 

Palyginti su 2019 m. skundų ir kitų kreipimųsi skaičius sumažėjo 1 proc. Skundų skaičius, skaičiuojant 1-am tūkst. 

laikomų asmenų, nuo 2016 m. padidėjo daugiau kaip 1,5 karto. 

 

 

 

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

techninės bazės atnaujinimą 

 
2020 metais Kalėjimų departamentas vykdė 3 valstybės investicijų projektus: 

1. „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų 

k.“ Vykdant projektą, atlikti objekto konservavimo darbai. Siekiant efektyviai įgyvendinti minėtą investicijų projektą, 

rengiamas investicijų projektas pagal viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį. 

2. ,,Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“. Vykdant projektą, buvo organizuotas statybos 

darbų atnaujinimas. 2020 m. vykdant rekonstravimo rangos darbus paaiškėjo, kad papildomai reikia stiprinti 

perdenginius, keisti lauko sienų apšiltinimo mazgus, keisti lauko trasų įrengimo vietas ir spręsti pastato denginio 

pakeitimo/stiprinimo problemas, todėl buvo nuspręsta įsigyti techninio projekto ,,B“ laidą. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. 

rekonstravimo rangos darbai nevykdomi.   Parengta Alytaus pataisos namų  bendrabučio Nr. 2 rekonstravimo techninio 

projekto „B“ laida gruodžio mėn. perduota rangovui.  Todėl planuotas projekto užbaigtumo laipsnis (54 proc.) nebuvo 

pasiektas, darbai bus tęsiami 2021 metais. 

3. Siekiant plėsti atviro tipo įstaigas, parengtas  ir pateiktas derinti Teisingumo ministerijai investicijų projektas  

„Modulinių patalpų bausmių vykdymo sistemos įstaigų poreikiams įsigijimas“. Parengti modulių  nuteistiesiems laikyti 

įsigijimo techninės specifikacijos ir kiti pirkimo dokumentai, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašytos 

tiekimo sutartys. Modulių tiekimas ir montavimas numatytas 2021 m. 

 Siekiant gerinti kalinimo sąlygas Marijampolės PN atidarytas modulinis kompleksas, pastatytas konteinerių 

pagrindu. Moduliuose įrengta 64 vietos nuteistiesiems laikyti.      

Be minėtų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų, taip pat vykdomos 2014–2021 m. EEE ir 

Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės 

gerinimas“ veiklos. Vietoj nugriauto Pravieniškių PN-AK 3-čio sektoriaus pastato parengta naujo 100 vietų kamerų 

tipo pastato kartu su nuteistųjų resocializacijai, pozityvaus užimtumo veikloms, mokymuisi, laisvalaikiui ir pan. 
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skirtomis patalpomis projektavimo techninė specifikacija. Paruoštos teritorijos naujo 100 vietų kamerų tipo pastato 

statybai ir naujo užimtumo centro (maisto gamybos cechas) pastato statybai. Planuojama statybų pabaiga – 2023 m. II 

pusmetis. Taip pat Vilniaus PN parengta naujo 200 vietų kamerų tipo pastato kartu su nuteistųjų užimtumo centru ir 

praktiniam mokymui skirtomis patalpomis projektavimo techninė užduotis. Planuojama statybų pabaiga 2024 m. II 

ketvirtis. Siekiant įrengti naują modernaus bausmių vykdymo sistemos personalo mokymo centrą, pripažinti 

netinkamais naudoti ir nurašyti Drujos g. 11, Vilniuje, buvę pastatai, atlikti jų griovimo darbai, vykdomi užterštos 

teritorijos tvarkymo darbai. Parengta naujo mokymo centro techninė užduotis. Planuojama statybų pabaiga – 2024 m. 

II ketvirtis.   

  

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

kardomojo kalinimo įstaigas 

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė.  

Visiems į laisvės atėmimo įstaigas patekusiems asmenims, kuriems laisvėje buvo taikyta priklausomybės 

opioidams pakaitinė terapija metadonu, pateikusiems reikiamą informaciją ir dokumentus,  vadovaujantis vidaus teisės 

aktais, terapija buvo tęsiama visą laisvės atėmimo bausmės atlikimo laiką, jei per tą laiką asmuo nepareiškia noro šią 

terapiją užbaigti ir gyventi blaivų gyvenimą. Tęstinumo rodiklis užtikrintas 100 proc. Įstaigos aprūpintos reikiama 

preparato dozavimo įranga, o jai saugoti įrengtos patalpos, atitinkančios teisės aktų reikalavimus, nustatančius 

narkotinių medžiagų saugojimą.  

 

 

 

 

Direktorius                         Virginijus Kulikauskas 


