
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL NUTEISTŲJŲ, KURIEMS TEISMO NUOSPRENDŽIU PASKIRTA AREŠTO,

TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS GALVOS
BAUSMĖ, PASKYRIMO Į KONKREČIĄ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGĄ

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. vasario       d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  65  straipsniu  ir
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u  Nuteistųjų,  kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto
laisvės  atėmimo ir  laisvės  atėmimo iki  gyvos galvos  bausmė,  paskyrimo į  konkrečią  laisvės
atėmimo vietų įstaigą  tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. V-197 „Dėl Nuteistųjų,
kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki
gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią pataisos įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ su
visais pakeitimais ir papildymais.  

3. N u r o d a u  šio įsakymo vykdymą kontroliuoti Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos struktūriniam padaliniui, atsakingam už nuteistųjų įskaitą, ir
departamentui pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų direktoriams.

4.  Į p a r e i g o j u  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  direktorius  užtikrinti,  kad  su  šiuo
įsakymu  patvirtintu  tvarkos  aprašu  galėtų  susipažinti  suimtieji  ir  nuteistieji  bei  suimtųjų  ir
nuteistųjų lankytojai.

5. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Veiklos  organizavimo  skyriui  šį  įsakymą  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  paskelbti  Teisės  aktų
registre.

Direktorius Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 
2022 m. vasario      d.
įsakymu Nr. V-   

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 

1. Asmenys, kuriems teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo
ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, įsiteisėjus teismo nuosprendžiui arba esant Lietuvos
Respublikos  baudžiamojo  proceso  kodekso  315  straipsnio  2  dalyje  nustatytam  pagrindui,  į
laisvės atėmimo vietų įstaigas ar jų struktūrinius padalinius, užtikrinant Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnyje nustatytus izoliavimo reikalavimus, skiriami:

1.1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnyje nurodyti nuteistieji
vyrai,  kurie  nuteisti  už neatsargius  nusikaltimus  ir  tyčinius  nusikaltimus,  už kuriuos  paskirta
laisvės atėmimo bausmė neviršija vienerių metų – į atviras kolonijas Alytaus pataisos namuose,
Marijampolės pataisos namuose ir Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje;

1.2.  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  90  straipsnyje  nurodytos
nuteistosios moterys, kurios nuteistos už neatsargius nusikaltimus ir tyčinius nusikaltimus,  už
kuriuos paskirta laisvės atėmimo bausmė neviršija  vienerių metų – į  atvirą  koloniją  Vilniaus
pataisos namuose, o šios kategorijos vaikų iki trejų metų turinčios motinos, jei yra laisvų vietų,
gali būti skiriamos į  Panevėžio pataisos namų Motinos ir vaiko namus;

1.3.  pilnamečiai  vyrai,  nuteisti  laisvės  atėmimo  bausme,  išskyrus  nuteistuosius,
nurodytus  Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnyje ir išskyrus už labai
sunkius  nusikaltimus  nuteistus  asmenis,  nurodytus  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo
kodekso  83  straipsnyje  –  į  Vilniaus  pataisos  namus,  Alytaus  pataisos  namus,  Marijampolės
pataisos namus ir Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją;

1.4.  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  83  straipsnyje  nurodyti
pilnamečiai vyrai, kuriems už labai sunkius nusikaltimus paskirta bausmė viršija dešimt metų
laisvės  atėmimo  ir  kuriems  paskirta  laisvės  atėmimo  iki  gyvos  galvos  bausmė –  į  kalėjimą
Šiaulių  tardymo  izoliatoriuje,  Alytaus  pataisos  namuose,  Marijampolės  pataisos  namuose  ir
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje;

1.5.  pilnamečiai  vyrai,  buvę  ar  esantys  valstybės  politikai,  teisėsaugos,  teismų,
prokuratūros, kontrolės, valdžios ar valdymo institucijų pareigūnai, kuriems pirmą kartą paskirta
terminuota laisvės atėmimo bausmė (išskyrus už labai sunkius nusikaltimus nuteistus asmenis,
nurodytus  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  83  straipsnyje  ir  nuteistuosius,
nurodytus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnyje) – į Kauno tardymo
izoliatorių. Jeigu šie asmenys priskiriami Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 83
straipsnyje  nurodytoms  asmenų  kategorijoms  ir  yra  nuteisti  už  labai  sunkių  nusikaltimų
įvykdymą  –  į  kalėjimą  Šiaulių  tardymo  izoliatoriuje,  užtikrinant  jų  izoliavimą  nuo  kitų
nuteistųjų, o jeigu jie  nuteisti už neatsargius nusikaltimus ir tyčinius nusikaltimus, už kuriuos
paskirta laisvės atėmimo bausmė neviršija vienerių metų (atitinka Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo kodekso 90 straipsnio nuostatas) – į atvirą koloniją Vilniaus pataisos namuose; 

1.6.  nepilnamečiai  vyrai,  nuteisti  laisvės  atėmimo  bausme  (išskyrus  nuteistuosius,
nurodytus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnyje) ir pilnamečiai vyrai,
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kurie  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo kodekso 70 straipsnio  2  dalies
nuostatomis gali būti laikomi kartu su nepilnamečiais – į Kauno tardymo izoliatorių; 

1.7.  pilnametės  ir  nepilnametės  moterys,  išskyrus  nuteistąsias,  atitinkančias  Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnio nuostatas – į Panevėžio pataisos namus.
Šioje įstaigoje kalėjime  laisvės atėmimo bausmę atlieka  pilnametės  moterys (išskyrus ribotai
pakaltinamas, nėščias moteris ir vaikų iki trejų metų turinčias motinas), kurioms už labai sunkius
nusikaltimus  paskirta  bausmė  viršija  dešimt  metų  laisvės  atėmimo  ir  nuteistosios,  kurioms
paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė;

1.8. pilnamečiai asmenys, kuriems reikalingas stacionarinis ištyrimas ir (ar) gydymas, iš
pataisos  namų  ir  kalėjimų  (išskyrus  moteris,  kurioms  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
bausmių  vykdymo  kodekso  152  straipsniu  leista  gyventi  ne  pataisos  namų  teritorijoje,
nuteistuosius iš atvirų kolonijų bei pusiaukelės namų), taip pat pilnamečiai asmenys iš pataisos
namų  ir  kalėjimų  (išskyrus  moteris,  kurioms  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  bausmių
vykdymo kodekso 152 straipsniu leista gyventi  ne pataisos namų teritorijoje,  nuteistuosius iš
atvirų  kolonijų  bei  pusiaukelės  namų),  sergantys  tuberkulioze  arba  kuriems  reikalingas
stacionarinis ištyrimas dėl tuberkuliozės – į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;

1.9. asmenys, nuteisti laisvės atėmimo bausme (išskyrus asmenis, nurodytus Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnyje), esant įdarbinimo galimybei, tardymo
izoliatoriaus  direktoriaus  ar  jį  pavaduojančio  pareigūno  sprendimu  gali  būti  skiriami  atlikti
bausmę tardymo izoliatoriuje.

2.  Žmogaus  imunodeficito  virusu  infekuoti  asmenys,  raštiškai  pareiškę  norą  būti
izoliuoti, skiriami į šių įstaigų lokalinius sektorius, atsižvelgiant į esamą juose gyvenamųjų vietų
skaičių:

2.1.  pilnamečiai  asmenys  iš  pataisos  namų  ir  kalėjimų  (išskyrus  moteris,  kurioms
vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 152 straipsniu leista gyventi ne
pataisos  namų  teritorijoje,  nuteistuosius  iš  atvirų  kolonijų  ir  pusiaukelės  namų),  sergantys
tuberkulioze  arba  kuriems  reikalingas  stacionarinis  ištyrimas  dėl  tuberkuliozės  –   į  Laisvės
atėmimo vietų ligoninę;

2.2. pilnamečiai vyrai, nuteisti laisvės atėmimo bausme (išskyrus nuteistuosius iš atvirų
kolonijų) – į Alytaus pataisos namus ir į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją;

2.3. moterys, kurioms teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo
ir  laisvės  atėmimo  iki  gyvos  galvos  bausmė  (išskyrus  nuteistąsias  iš  atvirų  kolonijų)  –   į
Panevėžio pataisos namus;

2.4.  nepilnamečiai  vyrai,  nuteisti  laisvės  atėmimo  bausme  (išskyrus  nuteistuosius,
nurodytus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnyje) ir pilnamečiai vyrai,
kurie  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo kodekso 70 straipsnio  2  dalies
nuostatomis gali būti laikomi kartu su nepilnamečiais – į Kauno tardymo izoliatorių.

3.  Asmenys,  kuriems  teismo  nuosprendžiu  paskirta  terminuoto  laisvės  atėmimo  ir
laisvės  atėmimo  iki  gyvos  galvos  bausmė  ir  Komisijos  dėl  nuteistųjų  skyrimo,  perkėlimo  į
pataisos  įstaigos  socialinės  globos  sektorių  ar  iš  šio  sektoriaus  sprendimu  pripažinti
nesavarankiškais ar iš dalies savarankiškais ir kuriems yra reikalinga ilgalaikė ar trumpalaikė
socialinė globa, skiriami (perkeliami):

3.1.  nepilnamečiai  vyrai,  nuteisti  laisvės  atėmimo  bausme  (išskyrus  nuteistuosius,
nurodytus Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 90 straipsnyje) ir pilnamečiai vyrai,
kurie  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo kodekso 70 straipsnio  2  dalies
nuostatomis gali būti laikomi kartu su nepilnamečiais –  į Kauno tardymo izoliatorių; 

3.2. pilnametės ir nepilnametės moterys –  į Panevėžio pataisos namus;
3.3. pilnamečiai vyrai – į Laisvės atėmimo vietų ligoninės Socialinės globos sektorių. 
4. Nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, kai vykdomas suėmimas arba kai juos  pristato

Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba kitos teisę
konvojuoti  nuteistuosius  turinčios  institucijos,  atsižvelgiant  į  laisvės  atėmimo vietų  įstaigose
esantį laisvų vietų skaičių ir užtikrinant Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 52
straipsnyje nustatytus izoliavimo reikalavimus, skiriami:
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4.1.  pilnamečiai  vyrai  –  į  Alytaus  pataisos  namus,  Kauno  tardymo  izoliatorių,
Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją ir Šiaulių tardymo izoliatorių;

4.2. pilnametės ir nepilnametės moterys – į Panevėžio pataisos namus;
4.3. nepilnamečiai vyrai – į Kauno tardymo izoliatorių.
5. Skiriant  nuteistuosius į  konkrečias laisvės atėmimo vietų įstaigas pagal šį  tvarkos

aprašą,  atsižvelgiama  į  Lietuvos Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekso  65 straipsnyje
nustatytus  reikalavimus,  laisvas  vietas  pataisos  įstaigose  ir,  esant  galimybei,  į  nuteistojo
gyvenamąją  vietą,  taip  pat  į  kriminalinę  žvalgybą,  įskaitą,  resocializaciją,  psichologinę  bei
sveikatos  priežiūrą  vykdančių  darbuotojų  rašytinę  rekomendaciją  „Dėl  nuteistojo  skyrimo  į
pataisos  įstaigą  arba  perkėlimo  į  kalėjimą“  (priedas)  (toliau  –  Rekomendacija),  patvirtintą
skiriančiosios įstaigos direktoriaus arba jo įgalioto darbuotojo, kuri įdedama į nuteistojo asmens
bylą (jei Rekomendacija derinama dokumentų valdymo sistemos priemonėmis,  į asmens bylą
įdedama su atspausdintais metaduomenimis). Galutinį sprendimą dėl konkrečios laisvės atėmimo
vietų įstaigos priima skiriančiosios įstaigos direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas. 

6. Jei nuteistojo nusikalstama veika įvykdyta iki 2020 m. liepos 1 d. ir teismo sprendime
nenurodyta  pataisos  įstaigos  rūšis,  būtina  kreiptis  į  teismą  dėl  sprendimo  patikslinimo.  Tuo
atveju, kai teismo sprendime nurodyta pataisos įstaigos rūšis, asmuo į bausmės atlikimo vietą
skiriamas atsižvelgiant į teismo sprendimą.

7. Jei nuteistajam atliekant laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigoje gaunamas naujas
teismo  sprendimas  už  baudžiamojo  nusižengimo,  nesunkaus,  apysunkio  arba  sunkaus
nusikaltimo įvykdymą, po kurio subendrinta galutinė bausmė viršija 10 metų laisvės atėmimo,
sprendimą  dėl  tolesnės  šio  nuteistojo  pataisos  įstaigos  rūšies  priima  tos  pataisos  įstaigos
direktorius,  atsižvelgiamas į Rekomendaciją, nuteistojo Socialinio tyrimo išvadą, krizių įveikos
komandos nuomonę ir resocializacijos tikslus.

Jei nuteistajam atliekant laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose gaunamas naujas
teismo  sprendimas  už   labai  sunkaus  nusikaltimo  įvykdymą,  po  kurio  subendrinta  galutinė
bausmė viršija 10 metų laisvės atėmimo, toks nuteistasis perkeliamas į kalėjimą pataisos įstaigos
direktoriaus  įsakymu.  Jei  pataisos  įstaigoje  nevykdoma  laisvės  atėmimo  bausmė  kalėjime,
inicijuojamas nuteistojo perkėlimas į kitą pataisos įstaigą.

8. Šio tvarkos aprašo reikalavimai netaikomi nuteistiesiems, kuriems taikoma apsauga
nuo nusikalstamo poveikio.

9.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus arba jo pavaduotojo nurodymu, asmenys, kuriems paskirta arešto, terminuoto laisvės
atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, gali būti laikomi Kalėjimų departamentui
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose,
neatsižvelgiant į šio tvarkos aprašo nuostatas.

_______________________



Nuteistųjų, kuriems teismo nuosprendžiu 
paskirta arešto, terminuoto laisvės 
atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią 
laisvės atėmimo vietos įstaigą                     
tvarkos aprašo priedas                                 

____________________________________________________
(Įstaigos pavadinimas)

TVIRTINU
Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas

__________
(parašas (arba patvirtinimas DVS priemonėmis))

______________________
(vardas ir pavardė) 

REKOMENDACIJA
DĖL NUTEISTOJO ______________________________SKYRIMO Į PATAISOS 

(nuteistojo vardas ir pavardė)

ĮSTAIGĄ ARBA PERKĖLIMO Į KALĖJIMĄ 

2022 –            –             Nr. 
_____________

(vietovė)

Darbuotojo, atsakingo už įskaitos darbo organizavimą ir kontroliavimą, nuomonė ir motyvai        
_____________________________________________________________________________.

Kriminalinę žvalgybą vykdančios tarnybos atstovo įstaigoje nuomonė ir motyvai                         
_____________________________________________________________________________.

Resocializacijos skyriaus vadovo ar specialisto nuomonė ir motyvai                         
_____________________________________________________________________________.

Psichologo nuomonė ir motyvai                         
____________________________________________________________________________.

Sveikatos priežiūros specialisto nuomonė ir motyvai                         
_____________________________________________________________________________
.

Apibendrinus pateiktas nuomones ir motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekso 65 str.  nuostatomis  bei  Nuteistųjų,  kuriems teismo nuosprendžiu
paskirta  arešto,  terminuoto  laisvės  atėmimo  ir  laisvės  atėmimo  iki  gyvos  galvos  bausmė,
paskyrimo  į  konkrečią  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigą  tvarkos  aprašu,  rekomenduojame
nuteistąjį____________________________________________

(vardas ir pavardė)
skirti į ____________________________________________/perkelti atlikti bausmę į kalėjimą.
                                              (įstaigos pavadinimas)

*Rekomendacija gali būti derinama (tvirtinama) ir DVS priemonėmis
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