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ĮSAKYMAS
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Siekdamas  užtikrinti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  bei  Lietuvos  probacijos  tarnybos
darbuotojų  ir  aplinkinių  asmenų saugumą tiesioginio  kontakto  su suimtaisiais  (nuteistaisiais)  ar
Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje esančiais asmenimis metu:

1. T v i r t i n u Saugaus elgesio taisykles (toliau – taisyklės) (pridedama).
2. P a v e d u:
2.1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –

Kalėjimų  departamentas)  Veiklos  organizavimo  skyriui  su  šiuo  įsakymu supažindinti  Kalėjimų
departamentui  pavaldžių  įstaigų  vadovus,  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojus  ir
administracinių padalinių vadovus;

2.2. Lietuvos probacijos tarnybos ir laisvės atėmimo vietų įstaigų direktoriams užtikrinti
šiuo įsakymu patvirtintų taisyklių vykdymą.

Direktorius                                                                                                         Virginijus Kulikauskas



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

SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Saugaus  elgesio  taisyklės  (toliau  –  taisyklės)  nustato  darbuotojų  elgesį  laisvės
atėmimo vietų įstaigose (toliau – Įstaigos) tiesioginio kontakto su suimtaisiais (nuteistaisiais) metu
bei  Lietuvos  probacijos  tarnybos (toliau  –  LPT) darbuotojų  elgesį tiesioginio  kontakto su LPT
priežiūroje esančiais asmenimis (toliau – prižiūrimieji) metu, priimant juos tarnybinėse patalpose ir
vykdant šių asmenų kontrolę jų gyvenamosiose vietose, taip pat saugaus elgesio su specialiosiomis
priemonėmis ir šaunamuoju ginklu reikalavimus.

2. Šio teisės akto paskirtis – apibrėžti minimalias saugaus elgesio, darbo su suimtaisiais
(nuteistaisiais)  bei  prižiūrimaisiais,  taisykles,  siekiant  užtikrinti  Įstaigų  ir  LPT  darbuotojų  bei
aplinkinių asmenų saugumą.

3.  Šių  taisyklių  nuostatos  privalomos  visiems  Įstaigose  ir  LPT  dirbantiems
darbuotojams.

II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ELGESYS TIESIOGINIO KONTAKTO

SU SUIMTAISIAIS (NUTEISTAISIAIS), PRIŽIŪRIMAISIAIS METU

4.  Darbo  su  suimtaisiais  (nuteistaisiais),  prižiūrimaisiais  metu  vengti  nepagarbaus,
žmogaus  teises  pažeidžiančio,  žeminančio  ir  kitokio  elgesio,  kuris  gali  būti  suprastas  kaip
provokuojantis, taip pat neskatinti ir netoleruoti tokių veiksmų.

5.  Suimtieji  (nuteistieji)  asmeniniais  klausimais  priimami  tik  po  vieną  ir  pagal
galimybes tam skirtose tarnybinėse patalpose (kabinete), išlaikant saugų atstumą (toliau nei per
ištiestą ranką). Asmeniniais klausimais priimant didelės rizikos grupei (linkusius užpulti, pabėgti)
priklausančius  ir/ar  agresyviai  besielgiančius  suimtuosius  (nuteistuosius),  prižiūrimuosius
(išskyrus  konfidencialios  informacijos  atvejus),  turi  dalyvauti  ne  mažiau  kaip  du  darbuotojai,
privalomai naudoti įjungtą vaizdo registratorių, įrašantį garsą ir vaizdą.

LPT prižiūrimųjų priėmimą tarnybinėse patalpose organizuoti taip, kad LPT patalpose
darbuotojas  nebūtų  vienas.  Jei  toks  priėmimas  neįmanomas,  prižiūrimųjų  priėmimas  pagal
galimybes turėtų būti organizuojamas šviesiu paros metu.  Vienu metu LPT darbuotojas priima
vieną prižiūrimąjį.

6.  Darbuotojai,  turintys  tiesioginį  kontaktą  su  suimtaisiais  (nuteistaisiais),
prižiūrimaisiais, turi gebėti atpažinti galimai konfliktines situacijas ir efektyviai jas spręsti, siekiant
išvengti grėsmių asmens sveikatai ir gyvybei.

7.  Darbuotojai  savo  darbo  vietose  neturi  laikyti  daiktų  (reikmenų),  kuriais
pasinaudodami suimtieji (nuteistieji), prižiūrimieji galėtų užpulti ar sužaloti kitus asmenis, taip pat
matomose vietose neturėtų būti vertingų daiktų. Daiktus (reikmenis) savo darbo vietoje darbuotojai
privalo  saugoti  suimtiesiems  (nuteistiesiems),  prižiūrimiesiems  nepasiekiamose  (nematomose)
vietose.

8.  Darbuotojai  turi  būti  apmokyti  naudotis  ryšio,  signalizacijos  priemonėmis  ir  kitu
inventoriumi, skirtu jų saugumui užtikrinti.
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9.  Sulaukus  grasinimų  ar  pasireiškus  suimtojo  (nuteistojo),  prižiūrimojo  fizinei
agresijai, darbuotojai turi kviesti pagalbą, naudoti vaizdo registratorių ir atsitraukti saugiu atstumu.
Nepavykus išsikviesti pagalbos, turėtų būti siekiama sukelti triukšmą (šaukti, išdaužti lango stiklą,
ant grindų numesti patalpoje esančius daiktus ir pan.). Pataisos pareigūnai, tarnaujantys Kalėjimų
departamente  ir  jam  pavaldžiose  įstaigose,  įvertinę  situaciją,  gali  panaudoti  prievartą  (fizinę,
psichinę) ir specialiąsias priemones,  kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų
veiklos įstatyme.

10. Netikėtai susidūrus ar atsiradus tiesioginiam kontaktui su galimai neblaiviais ir/ar
apsvaigusiais  bei  agresyviai  besielgiančiais  suimtaisiais  (nuteistaisiais),  prižiūrimaisiais,
darbuotojas turi naudoti vaizdo registratorių bei nedelsiant kviesti pastiprinimą.

11.  Apie  kiekvieną  įvykusią  pavojingą/kritinę  situaciją  arba  tiesioginį  grasinimą
nedelsiant informuojamas tiesioginis vadovas.

III SKYRIUS
ĮSTAIGOJE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ ELGESYS
VYKDANT SUIMTŲJŲ (NUTEISTŲJŲ) PRIEŽIŪRĄ

12. Pataisos pareigūnui draudžiama vienam atidaryti gyvenamosios patalpos (kameros)
duris, išskyrus atvejus, kai yra įrengtos antros (grotinės) durys. Jas atidaryti galima tik įsitikinus
(per įrengtą stebėjimo langelį ir kt.), kad tai padaryti yra saugu. Antrąsias gyvenamosios patalpos
(kameros)  duris  atidaryti  galima  tik  esant  abipusiam  vizualiniam  kontaktui  su  kitu  pataisos
pareigūnu,  o  Įstaigos  administracijos  nedarbo  metu  tik  su  vyriausiojo  specialisto  budinčiajai
pamainai ar jį pavaduojančio pataisos pareigūno žinia (leidimu).

 13.  Draudžiama  nakties  metu  be  vyriausiojo  specialisto  budinčiajai  pamainai  ar  jį
pavaduojančio pataisos pareigūno leidimo atidaryti gyvenamųjų patalpų (kamerų) ir kitų patalpų
duris bei vienam pataisos pareigūnui įeiti į jų vidų. Taip pat draudžiama nakties metu be vyriausiojo
specialisto  budinčiajai  pamainai  ar  jį  pavaduojančio  pataisos  pareigūno  leidimo,  kontrolės  ir
praleidimo  postuose,  kontroliuojančiuose suimtųjų  (nuteistųjų)  judėjimo srautus  Įstaigos  viduje,
palikti neužrakintas duris (vartelius).

14. Nakties metu atliekant suimtųjų (nuteistųjų) patikrinimus-skaičiuotes bei apėjimus,
pataisos pareigūnai privalo  naudoti vaizdo registratorių,  turėti prožektorių, veikiančią radijo ryšio
stotelę,  dėvėti  dūriams  atsparią  liemenę.  Bent  vienas  iš  apėjimą  atliekančių  pataisos  pareigūnų
privalo turėti elektros šoko įtaisą. Stacionariuose priežiūros postuose, kuriuose suimtieji (nuteistieji)
nakties metu laikomi užrakinti kamerų tipo patalpose, pataisos pareigūnui turėti prožektorių, dėvėti
dūriams atsparią liemenę, neprivaloma.

15.  Visais  atvejais  išvedant suimtuosius  (nuteistuosius)  iš  gyvenamosios  patalpos
(kameros)  privalomai  atliekama  jų  dalinė  krata  ir  daiktų  patikrinimas.  Pataisos  pareigūnas,
negalintis atlikti dalinės kratos (kitos lyties asmeniui) turi teisę reikalauti iš suimtojo (nuteistojo)
pateikti  apžiūrai  asmeninius  daiktus  (dėvimus  viršutinius  drabužius,  galvos  apdangalą,  avalynę,
visus kišenėse turimus daiktus ir reikmenis).

16.  Išvedus  suimtuosius  (nuteistuosius)  iš  gyvenamųjų  patalpų  (kamerų),  laikomasi
saugaus atstumo, jiems nurodoma atsistoti veidu į sieną, kojas laikyti plačiai,  o rankas iškėlus į
viršų, delnais atsiremti į sieną. Suimtiesiems (nuteistiesiems) įvykdžius teisėtus pataisos pareigūno
nurodymus ir įsitikinus,  kad dalinę kratą atlikti  saugu, atliekamas daiktų patikrinimas ir asmens
dalinė krata.

17.  Visiems  suimtiesiems  (nuteistiesiems)  pavieniui  vykstantiems  per  kontrolės  ir
praleidimo postus, kontroliuojančius asmenų judėjimo srautus Įstaigos viduje, privalomai atliekama
asmens dalinė krata ir su savimi turimų daiktų patikrinimas. Suimtiesiems (nuteistiesiems) būriais
vykstantiems per kontrolės ir praleidimo postus, kontroliuojančius asmenų judėjimo srautus Įstaigos
viduje (į valgyklą ir pan.), dalinė krata gali būti atliekama pasirinktinai (kilus įtarimui).
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18.  Organizuojant  suimtųjų  (nuteistųjų)  lydėjimą,  atsižvelgiama  į  jų  elgesį  bausmės
atlikimo metu.  Įstaigoje  iš  gyvenamosios patalpos (kameros) gyvenamojo korpuso koridoriais iki
paskirties vietos (į užsiėmimus, paskambinti ir pan.), vienas pataisos pareigūnas gali lydėti iki šešių
suimtųjų (nuteistųjų) ir tik esant abipusiam vizualiniam kontaktui su kitu pataisos pareigūnu.

19.  Lydėjimo  Įstaigos  teritorijos  viduje  (kieme)  metu  privaloma  naudoti  vaizdo
registratorių.  Vienas pataisos  pareigūnas  gali  lydėti  iki  dviejų suimtųjų (nuteistųjų),  du pataisos
pareigūnai gali lydėti iki šešių suimtųjų (nuteistųjų), trys pataisos pareigūnai gali lydėti iki dešimt
suimtųjų (nuteistųjų). Lydėjimui neorganizuoti didesnės nei 10 suimtųjų (nuteistųjų) grupės.

20.  Lydėjimo  metu  pataisos  pareigūnas  eina  voros  pabaigoje,  išlaikydamas  saugų
atstumą (per du žingsnius). Lydint dviems ir daugiau pataisos pareigūnams, vienas jų eina voros
pabaigoje,  kiti  (-as)  voros  šonuose,  garsiai  ir  aiškiai  nurodydami  suimtiesiems  (nuteistiesiems)
kryptį.

21. Pataisos pareigūnai, atsižvelgę į lydimų suimtųjų (nuteistųjų) skaičių, nurodo jiems
išsirikiuoti  į  vorą po vieną,  po du, ar  po tris.  Lydėjimui gali  būti  pasitelktas  kinologas (-ai)  su
tarnybiniu  (-iais)  šunimi  (-is),  kuris  eina  iš  tos  pusės,  iš  kurios  suimtiesiems  (nuteistiesiems)
patogiausia užpulti ar pabėgti. Lydint suimtuosius (nuteistuosius) pėsčiomis, tarnybiniai šunys gali
būti vedami trumpais pavadėliais ir be antsnukių.

22. Nuteistieji, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos ar priklausantys didelės rizikos
grupei (linkę užpulti, pabėgti, agresyviai besielgiantys ir pan.) lydimi po vieną, juos lydi ne mažiau
kaip du  pataisos pareigūnai.  Tokio lydėjimo metu  privaloma  naudoti  vaizdo registratorių, dėvėti
dūriams atsparią liemenę. Bent vienas iš lydinčių pataisos pareigūnų privalo turėti elektros šoko
įtaisą. Lydėjimui gali būti pasitelktas kinologas su tarnybiniu šunimi.

23.  Atlydėjus  suimtuosius  (nuteistuosius)  iki  paskirties  vietos  (patalpos,
pasivaikščiojimo kiemelio ir pan.), prieš įleidžiant į patalpą, apžiūrima patalpų būklė – inventorius,
galimos pabėgimo vietos.

24. Lydėjimo metu griežtai  draudžiama pataisos pareigūnui palikti  suimtąjį  (-uosius)
(nuteistąjį (-uosius)) be priežiūros. Atlydėjus į paskirties vietą (pasivaikščiojimo kiemelį ir pan.)
suimtieji (nuteistieji) sustabdomi ir pastatomi prie sienos taip, kad būtų laikomasi saugaus atstumo
ir nurodoma jiems atsistoti veidu į sieną. Pataisos pareigūnui draudžiama lydint vienam suimtuosius
(nuteistuosius) eiti voros priekyje, stovėti nugara į suimtuosius (nuteistuosius), nekontroliuojant jų
elgesio.

25. Suimtieji (nuteistieji), kurių elgesys bausmės atlikimo metu kelia grėsmę darbuotojų
ir  (ar)  kitų  asmenų  saugumui,  Įstaigos  direktoriaus  motyvuotu  įsakymu  (nustatant  laikotarpį,
lydėjimo vietas ir pan.) lydimi uždėjus antrankius.

26.  Pataisos  pareigūnas,  atliekantis  tarnybą  vaizdo  stebėjimo ir  techninių  priemonių
valdymo  poste,  sustiprina  (atidžiau  stebi)  būriais  vykstančių  į  valgyklą,  parduotuvę  ir  pan.
nuteistųjų judėjimo kontrolę, kontroliuoja šių nuteistųjų savarankišką vykimą iki paskirties vietos ir
atgal.  Pataisos  pareigūnas,  išleidęs  nuteistųjų  būrį,  naudodamas  ryšio  priemones,  informuoja
paskirties vietoje pasitinkantį pataisos pareigūną apie atvykstančių nuteistųjų skaičių.

Nesant  techninių  galimybių  stebėti  savarankiškai  iki  paskirties  vietos  vykstančių
nuteistųjų, mobilus postas organizuojamas taip, kad jame pataisos pareigūnai vienas su kitu turėtų
vizualinį kontaktą, o nuteistieji būtų stebimi viso jų maršruto metu.

27. Į asmens sveikatos priežiūros padalinio patalpas suimtieji (nuteistieji) vyksta patys
arba juos palydi  pataisos  pareigūnas (-ai).  Medicinos  darbuotojui  paprašius,  pataisos pareigūnas
privalo pasilikti ir užtikrinti medicinos darbuotojo saugumą suimtojo (nuteistojo) priėmimo asmens
sveikatos priežiūros padalinio patalpoje metu. Pataisos pareigūnas turi būti tokios pat lyties, kaip ir
konsultuojamas suimtasis (nuteistasis).

28. Suimtųjų (nuteistųjų) grupinių užsiėmimų metu darbuotojų ir kitų asmenų saugumą,
pagal atskirą nurodymą, užtikrina pataisos pareigūnas (-ai).
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IV SKYRIUS
SAUGUS ELGESYS SU SPECIALIOSIOMIS PRIEMONĖMIS IR

ŠAUNAMUOJU GINKLU TARNYBOS METU

29.  Pataisos  pareigūnai  privalo  mokėti  panaudoti  prievartą  (psichinę  ir  fizinę),
specialiąsias priemones ir šaunamąjį ginklą.

30. Tarnybos metu pataisos pareigūnai Įstaigos išduotas specialiąsias ir asmens apsaugai
skirtas  priemones  bei  vaizdo  registratorius  privalo  nuolat  nešiotis  su  savimi  ir  nepalikti  be
priežiūros, kad suimtieji (nuteistieji) jomis nepasinaudotų.

31. Pataisos pareigūnas, prieš panaudodamas specialiąsias priemones, privalo įvertinti
asmens  pasipriešinimo  lygį,  specialiųjų  priemonių  naudojimu  siekiamą  tikslą,  kokio  poveikio
efektyvumo  tikimasi  panaudojus  specialiąsias  priemones,  specialiųjų  priemonių  panaudojimo
padarinius,  savo atsitraukimo,  priedangos ir  kitų  specialiųjų  priemonių  panaudojimo galimybes,
jeigu panaudotos specialiosios priemonės būtų nepakankamai veiksmingos.

32. Naudojant specialiąsias priemones draudžiama smūgiuoti į gyvybei pavojingas kūno
vietas (smilkinius, akis, kaklą, stuburo sritį, lytinius organus), užspausti burną, trukdyti kvėpuoti,
išskyrus atvejus, kai susidaro situacija, kuomet pataisos pareigūno veiksmas, nukreiptas į pavojingą
kūno vietą,  padės  apgintį  asmenį  ar  patį  pataisos  pareigūną  nuo realiai  gresiančio  pavojaus  jo
gyvybei ar sveikatai.

33. Su elektros šoko įtaisu visada būtina elgtis  laikantis  principo,  kad jis  nuolat  yra
parengtas iššauti. Negalima elektros šoko įtaiso kreipti asmeniui į veidą ar kitas jautrias kūno vietas,
lytinius organus. Įstatant užtaisą į elektros  šoko įtaisą,  nelaikyti  rankos priešais užtaisą,  elektros
šoko įtaisas turi būti išjungtas. Kol neketinama iššauti iš elektros šoko įtaiso užtaiso kontaktų, piršto
ant nuleistuko laikyti negalima. Pirštas laikomas ant nuleistuko skliautelio arba ant rėmo.

34.  Elektros  šoko įtaisas gali  būti  naudojamas tiek  su  iššaunančiais  kontaktais,  tiek
tiesiogiai  liečiant  prietaiso  (ar  užtaiso)  priekyje  esančiomis  kontaktinėmis  plokštelėmis  prie
suimtojo (nuteistojo), prižiūrimojo kūno.

35. Pataisos pareigūnas, dėdamas antrankius elektros šoko įtaisu veikiamam suimtajam
(nuteistajam), prižiūrimajam, turėtų vengti prisilietimo prie kontaktų ir laidų.

36. Elektros šoko įtaisas tarnybos metu turi būti nešiojamas specialiame dėkle ant diržo,
išskyrus, kai dėklas tvirtinamas ir nešiojamas ant taktinės (iškrovos) liemenės. Elektros šoko įtaiso
saugiklis  neišjungiamas,  kol  neketinama  panaudoti  elektros  šoko  įtaiso,  išskyrus  atvejus,  kai
naudojama psichinė prievarta.

37.  Pataisos  pareigūnas,  pastebėjęs  netinkamą  elektros  šoko  įtaiso  veikimą  ar  kitas
priežastis,  dėl  kurių  elektros  šoko įtaiso naudojimas  gali  būti  netinkamas  ar  nesaugus,  apie  tai
privalo nedelsiant informuoti tiesioginį vadovą arba kitą įgaliotą asmenį.

38.  Elektros  šoko  įtaisui  sušlapus,  jis  nedelsiant  išjungiamas.  Elektros  šoko  įtaisui
išdžiūvus,  jis  įjungiamas,  kad  būtų įsitikinta,  jog  elektros  šoko įtaisas veikia  ir  atliekamas  3–5
sekundžių elektros impulsas be užtaiso. 

39. Pataisos pareigūnas su šaunamuoju ginklu privalo elgtis taip, lyg jis būtų užtaisytas.
40. Prieš paimant,  užtaisant,  valant,  ginklas turi  būti  asmeniškai patikrintas,  kad yra

neužtaisytas (įsitikinant, kad šovinių dėtuvė išimta iš ginklo ir šovinio lizdas tuščias).
41. Ginklui neiššovus, ginklą laikyti nukreiptą saugia kryptimi mažiausiai 30 sekundžių,

siekiant  išsiaiškinti  neiššovimo  priežastį,  išimti  dėtuvę, pertraukti  spyną,  įsitikinti,  kad  šovinio
lizdas  tuščias.  Nepavykus  pašalti  ginklo  neiššovimo  priežasties, apie  tai  nedelsiant  informuoti
atsakingą pataisos pareigūną.
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42.  Pataisos  pareigūnui  tarnybos  metu  draudžiama naudoti  ginklą  ne  pagal  paskirtį,
palikti ginklą be priežiūros ar perduoti kitam asmeniui (nesvarbu, ar ginklas užtaisytas, ar ne).

43. Pataisos pareigūnas privalo visada naudoti  tik tvarkingus šaudmenis ir  tvarkingą
ginklą, o pastebėjus ginklo defektus, apie tai nedelsiant informuoti atsakingą pataisos pareigūną.

44.  Pataisos  pareigūnui  neketinant  panaudoti  šaunamojo  ginklo,  draudžiama  įleisti
šovinį į šovinio lizdą ir laikyti pirštą ant nuleistuko.

45. Gabenant ginklą ir šaudmenis į kitą laikymo vietą, šaudyklą ar kitur, ginklas turi
būti laikomas neužtaisytas (šaudmuo neturi būti įleistas į ginklo vamzdį), įdėtas į dėklą, šoviniai
dėtuvėje.

V SKYRIUS
LPT DARBUOTOJŲ ELGESYS

VYKSTANT Į PRIŽIŪRIMŲJŲ GYVENAMĄSIAS VIETAS

46.  LTP  darbuotojas,  prieš  apsilankydamas  prižiūrimojo  gyvenamojoje  vietoje,  turi
išsiaiškinti visus galimus rizikos faktorius: ar prižiūrimasis arba jo šeimos nariai nepiktnaudžiauja
alkoholiu, narkotikais ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, ar asmenys nėra linkę smurtauti,
ar gyvenamoji vieta nėra name, rajone (mikrorajone), kuriame aukštas nusikalstamumo lygis.

47. Prižiūrimąjį jo gyvenamojoje vietoje turi lankyti du pataisos pareigūnai arba LPT
pataisos  pareigūnas  kartu  su  kitos  institucijos  atstovu.  Vienas  pataisos  pareigūnas  gali  lankytis
prižiūrimojo gyvenamojoje vietoje tik iš anksto apie tai informavęs tiesioginį vadovą arba kitą jo
įgaliotą asmenį ir gavęs jų sutikimą. Toks apsilankymas turi vykti šviesiu paros metu ir įsitikinus,
kad prižiūrimojo gyvenamojoje vietoje nekils pavojus pataisos pareigūno saugumui.

48. Išvykstant į prižiūrimojo gyvenamąją vietą, pataisos pareigūnas su savimi turi turėti
tarnybinį  pažymėjimą  (arba  kitą  dokumentą,  įrodantį  jo  tarnybinių  pareigų  atlikimą),  veikiantį
mobiliojo  ryšio  telefoną,  vaizdo  registratorių  ir  kitas  išduotas  specialiąsias  priemones,  dėvėti
išduotas apsaugos priemones.

49. Lankydamasis prižiūrimojo gyvenamojoje vietoje pataisos pareigūnas gali užeiti į
gyvenamąsias patalpas tik esant tarnybiniam būtinumui ir tik įsitikinęs, kad tai nesukels grėsmės jo
saugumui.

50.  Prieš  pradėdamas  bendrauti  su  prižiūrimuoju  ar  kitu  greta  prižiūrimojo  esančiu
asmeniu, pataisos pareigūnas turi prisistatyti, nurodydamas darbovietę, užimamas pareigas, vardą ir
pavardę,  esant  būtinybei,  parodyti  tarnybinį  pažymėjimą  (arba  kitą  dokumentą,  įrodantį  jo
tarnybinių pareigų atlikimą), informuoti, kad vaizdo registratoriumi daromas vaizdo ir garso įrašas.

51.  Atvykus  į  prižiūrimojo  gyvenamąją  vietą  ir  įtarus,  kad  joje  gali  būti
neblaivių/apsvaigusių  asmenų,  tačiau  grėsmė  pataisos  pareigūnų  saugumui  nekyla  (situacija
nereikalaujanti kitų tarnybų pagalbos), o prižiūrimasis turi pareigą nevartoti  alkoholio ar (ir) kitų
psichiką veikiančių medžiagų, pataisos pareigūnai  specialiąja priemone patikrina  ar  prižiūrimasis
yra blaivus/neblaivus, apsvaigęs/neapsvaigęs. Jeigu pataisos pareigūnų saugumui kyla ar gali kilti
grėsmė,  draudžiama  eiti  į  prižiūrimojo  gyvenamąją  vietą.  Tokiu  atveju  situacija  užfiksuojama
vaizdo registratoriumi ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną su prižiūrimuoju aiškinamasi/sprendžiama
teisės aktų nustatyta tvarka. Pareigūnams tikrinimo metu nustačius galimą teisės pažeidimą ar kitą
neteisėtą, nusikalstamą veiką, kviečiami policijos pareigūnai.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52.  Užtikrinant  Įstaigos  darbuotojų  saugumą,  suimtųjų  (nuteistųjų)  pagrindinis
užimtumas turi būti organizuojamas  Įstaigos administracijos darbo metu. Organizuojant suimtųjų
(nuteistųjų)  užimtumą (renginius)  Įstaigos  administracijos  nedarbo  metu,  pasitelkiami  ne  tik
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budinčiosios  pamainos  pataisos  pareigūnai,  bet  ir  pataisos  pareigūnai,  vykdantys  priežiūros,
resocializacijos, ir, esant galimybei, kriminalinės žvalgybos ir apsaugos funkcijas.

53. Įstaigos administracijos darbo laiku, budinčiųjų pamainų pasikeitimo metu atliekant
suimtųjų (nuteistųjų) patikrinimus-skaičiuotes, turi dalyvauti ne tik budinčiosios pamainos pataisos
pareigūnai, bet ir pataisos pareigūnai, vykdantys priežiūros, resocializacijos, kriminalinės žvalgybos
ir, esant galimybei, apsaugos funkcijas.

54.  Pataisos  pareigūnai  tarnybos  metu  turi  dėvėti  tvarkingą  tarnybinę  uniformą.
Pareigūnai,  kuriems  tarnybinė  uniforma  neišduota  bei  kiti  darbuotojai  visuomet  turi  atrodyti
tvarkingai,  dėvėti  dalykinio stiliaus rūbus, avėti  avalynę,  kuri būtų patogi greitam pasišalinimui,
jeigu kiltų grėsminga situacija. 

55.  Pataisos pareigūnas visada privalo būti tvarkingai susišukavęs, o ilgi plaukai turi
būti susegti, surišti ar supinti. Rekomenduojama vengti kabančių, ilgų papuošalų. 

56. Dalyvavusiems kritiniame įvykyje,  pavojingoje situacijoje ar tiesioginį grasinimą
patyrusiems  ir  jo  paveiktiems  darbuotojams,  dėl  intervencinės  pagalbos  suteikimo,  Įstaigai
rekomenduotina  kreiptis  į  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriaus  psichologus,
esant poreikiui tarpininkauti dėl psichologinės pagalbos suteikimo.

57.  Darbuotojai,  turintys  tiesioginį  kontaktą  su  suimtaisiais  (nuteistaisiais)  ir
prižiūrimaisiais,  turi  reguliariai  dalyvauti  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  Mokymo  centro  ar  kituose  organizuojamuose  kvalifikacijos  kėlimo
renginiuose,  orientuotuose  į  reagavimo  kritinėse  situacijose  kompetencijų  ugdymą,  konfliktų
valdymo, derybų vedimo ir savigynos srityse.

58.  Šių  taisyklių  nuostatų  laikymąsi  pagal  kompetenciją  kontroliuoja  ir  esant
pažeidimams nagrinėja Įstaigų ir LPT vadovai, jų pavaduotojai bei struktūrinių padalinių vadovai.

_________________________



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312
Vilnius, Lietuva (2021-07-16 20:00:38)

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL SAUGAUS ELGESIO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2021-04-26 Nr. V-135

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris 2021-04-27 Nr. TA-46

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Kulikauskas, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-23 08:52:17 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-23 08:52:50 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Eglė Petrovskienė, Raštinės administratorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-04-26 08:56:47 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-04-26 08:57:20 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2020-01-27 17:36:44–2025-01-25 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų
reikalavimų (2021-07-16 20:00:38)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2021-07-16 20:00:38 atspausdino Marija Sakalienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
	DIREKTORIUS

