
INFORMACIJA AREŠTO BAUSMĘ ATLIEKANČIŲ NUTEISTŲJŲ ARTIMIESIEMS  

 

(išrašas iš Bausmių vykdymo kodekso, galioja nuo 2019-07-06 iki 2020-06-30) 

 

NUTEISTŲJŲ TEISINĖ PADĖTIS 

 

11 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų teisės 

1. Nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka: 

1) gauti rašytinę informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei 

pareigas. Šią informaciją bausmės vykdymo institucija pateikia lietuvių kalba arba nuteistojo 

gimtąja kalba, arba ta kalba, kurią nuteistasis supranta; 

2) kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į bausmės 

vykdymo ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines 

organizacijas ar tarptautines institucijas; 

3) gauti medicinos pagalbą; 

4) gauti teisinę pagalbą. 

2. Specialiąsias nuteistųjų teises nustato atskirų rūšių bausmių vykdymo tvarką ir 

sąlygas reglamentuojantys šio Kodekso skyriai. 

 

12 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų pareigos 

1. Nuteistieji privalo vykdyti įstatymų reikalavimus ir laikytis jiems nustatytų elgesio 

taisyklių. 

2. Nuteistieji privalo vykdyti bausmės vykdymo institucijos, įstaigos arba pareigūno 

nurodymus ir įsakymus. 

3. Specialiąsias nuteistųjų pareigas nustato atskirų rūšių bausmių vykdymo tvarką ir 

sąlygas reglamentuojantys šio Kodekso skyriai.  

 

13 straipsnis. Nuteistųjų teisė dalyvauti rinkimuose, referendume arba 

visuotinėje apklausoje (plebiscite) 

1. Bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę dalyvauti rinkimuose, 

referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite). 

2. Dalyvavimo rinkimuose, referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite) 

tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. 

3. Bausmes Lietuvos Respublikoje atliekančių užsieniečių dalyvavimo jų valstybėse 

vykstančiuose rinkimuose, referendume arba visuotinėje apklausoje (plebiscite) klausimai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka. 

 

 

14 straipsnis. Nuteistųjų pilietybės klausimų sprendimas 

1. Bausmes atliekančių nuteistų Lietuvos Respublikos piliečių bei asmenų be 

pilietybės pilietybės klausimai sprendžiami Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais. 

2. Bausmes Lietuvos Respublikoje atliekančių nuteistų užsieniečių pilietybės 

klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka. 

 

15 straipsnis. Nuteistųjų tikėjimo ir sąžinės laisvė 

1. Nuteistiesiems garantuojama tikėjimo ir sąžinės laisvė. 

2. Tikėjimo ir sąžinės laisvės realizavimo tvarką nustato šis Kodeksas ir kiti Lietuvos 

Respublikos teisės aktai. 

 

 

 

AREŠTO BAUSMĖS ATLIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS 
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50 straipsnis. Arešto bausmės atlikimo vieta 

1. Nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, šią bausmę atlieka pataisos įstaigoje. 

2. Visas areštas atliekamas vienoje pataisos įstaigoje. Perkelti nuteistąjį atlikti arešto iš 

vienos pataisos įstaigos į kitą leidžiama dėl ligos arba išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį 

toliau laikyti toje pačioje pataisos įstaigoje. Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą 

tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius.  

 

51 straipsnis. Nuteistųjų, kuriems paskirta arešto bausmė, pristatymas ir 

savarankiškas atvykimas į pataisos įstaigas  

1. Nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, kai vykdomas suėmimas, ne vėliau kaip per 

tris paras po nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pristatomi į pataisos įstaigą. 

2. Iš kardomojo kalinimo vietos į pataisos įstaigą nuteistuosius Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka pristato Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos (toliau – Viešojo saugumo tarnyba). 

3. Nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, kai suėmimas nevykdomas, ne vėliau kaip per 

septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo privalo atvykti į pataisos įstaigą atlikti arešto 

bausmės. Pataisos įstaigas, kuriose arešto bausme nuteisti asmenys atlieka bausmę, nustato 

Kalėjimų departamento direktorius. 

4. Nuteistasis, dėl ligos ar kitų objektyvių priežasčių negalintis nustatytu laiku atvykti 

į arešto bausmės atlikimo vietą, privalo iki šio straipsnio 3 dalyje nustatyto termino pabaigos apie 

tai pranešti pataisos įstaigos, kurioje jis turėtų atlikti arešto bausmę, administracijai ir susiderinti su 

ja atvykimo atlikti bausmės datą. 

5. Nuteistųjų, kurie neatvyko atlikti arešto bausmės ir nepranešė pataisos įstaigos 

administracijai apie neatvykimo priežastis, paiešką atlieka policija.  

 

52 straipsnis. Nuteistųjų, kuriems paskirta arešto bausmė, izoliuotas arba 

atskiras laikymas 

1. Arešto bausmę atliekantys vyrai ir moterys, suaugusieji ir nepilnamečiai turi būti 

laikomi izoliuoti vieni nuo kitų, taip pat nuo nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes. 

Izoliuoti nuo kitų arešto bausmę atliekančių nuteistųjų taip pat laikomi buvę ir esami valstybės 

politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų pareigūnai, 

kurie pirmą kartą atlieka arešto bausmę. Nuteistieji, kuriems paskirta arešto bausmė, vieni nuo kitų 

izoliuojami arba atskirai laikomi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.  

2. Pataisos įstaigos direktoriaus sprendimu izoliuoti nuo kitų nuteistųjų gali būti 

laikomi ir kiti šio straipsnio 1 dalyje nenurodyti nuteistieji.  

 

54 straipsnis. Arešto bausmės vykdymo režimas  

1. Režimas – tai diferencijuotų arešto bausmės vykdymo sąlygų ir atliekančių areštą 

nuteistųjų elgesio taisyklių visuma. Pagrindiniai režimo reikalavimai yra šie: būtinas nuteistųjų 

izoliavimas ir jų dinaminė priežiūra; reikalavimas, kad nuteistieji tiksliai ir nenukrypdami atliktų 

savo pareigas ir laikytųsi dienotvarkės. 

2. Arešto metu daroma nuteistųjų asmens krata. Nuteistųjų asmens kratą daro tos 

pačios lyties asmenys. 

3. Nuteistieji, atlikdami arešto bausmę, gali turėti savo baudžiamosios bylos 

medžiagą, laikrodžių, pagamintų ne iš brangiųjų metalų, dėvėti savo drabužius ir avėti savo 

avalynę. Kitų savų daiktų arešto bausmę atliekantiems nuteistiesiems turėti draudžiama. 

4. Pas arešto bausmę atliekančius nuteistuosius rasti pinigai ir vertingi daiktai 

paimami ir motyvuotu pataisos įstaigos direktoriaus nutarimu perduodami į socialinės paramos 

nuteistiesiems fondą. Kiti rasti daiktai teisingumo ministro tvirtinamų Pataisos įstaigų vidaus 

tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka sunaikinami. 
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5. Areštą atliekančių nuteistųjų dienotvarkėje turi būti griežtai reglamentuotas jų 

elgesys visą parą ir nustatytas nuteistųjų poilsio (aštuonios valandos), pasivaikščiojimo, socialinės 

reabilitacijos, užimtumo darbine ir (ar) kita veikla laikas. Dienotvarkė paskelbiama nuteistiesiems. 

Areštą atliekančių nuteistųjų dienotvarkę nustato pataisos įstaigos direktorius įsakymu. 

6. Vykdant arešto bausmę, gali būti naudojamos šio Kodekso 114 straipsnio 2 ir 3 

dalyse, 118 ir 119 straipsniuose nustatytos priemonės.  

 

55 straipsnis. Areštą atliekančių nuteistųjų teisės ir pareigos 

1. Areštą atliekantys nuteistieji turi šio Kodekso 11–15, 100, 101, 105, 106,  

108–110 straipsniuose nustatytas teises ir pareigas.  

2. Areštą atliekantys nuteistieji turi teisę du kartus per savaitę paskambinti telefonu ir 

gauti vieną trumpalaikį (iki trijų valandų) pasimatymą per trisdešimt parų. Trumpalaikiai 

pasimatymai vyksta specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis 

kontaktas negalimas. Neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų vyksta trumpalaikiai pasimatymai su 

sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą 

vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir 

šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo 

ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Trumpalaikis pasimatymas, kurio metu pažeidžiama 

trumpalaikių pasimatymų tvarka, nedelsiant nutraukiamas. Jeigu pakartotinai pažeidžiama 

trumpalaikių pasimatymų tvarka, kiti nuteistojo trumpalaikiai pasimatymai vyksta specialiose 

patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas. Trumpalaikiai 

pasimatymai vyksta pataisos įstaigos atstovo akivaizdoje, tačiau šis pokalbio nesiklauso. Pataisos 

įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas turi teisę leisti nuteistiesiems papildomai 

paskambinti telefonu ir suteikti papildomų trumpalaikių pasimatymų socialiniams ryšiams palaikyti. 

Jeigu nuteistasis serga sunkia jo gyvybei gresiančia liga, pataisos įstaigos direktorius arba jį 

pavaduojantis pareigūnas privalo leisti nuteistąjį aplankyti jo sutuoktiniui, sugyventiniui, 

artimiesiems giminaičiams ir asmeniui, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, 

nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą 

atvykusio asmens vaikas. Toks aplankymas neįskaitomas į pasimatymus. Skambinimo telefonu, 

pasimatymų ir areštą atliekančių nuteistųjų lankymo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklės. 

3. Pataisos įstaigos aprūpina areštą atliekančius nuteistuosius,  pageidaujančius 

kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines 

institucijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais, vokais, pašto ženklais, 

rašymo priemonėmis ir popieriumi arba sudaro sąlygas į šias institucijas ar organizacijas kreiptis 

elektroninių ryšių priemonėmis.  

4. Areštą atliekantys nuteistieji turi teisę kasdien ne trumpiau kaip vieną valandą, o 

neįgalieji, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų 

poreikių lygis, nepilnamečiai ir ligoniai (pagal gydytojo išvadą) – ne trumpiau kaip dvi valandas 

pasivaikščioti. Pasivaikščiojimai vyksta laikantis šio Kodekso 52 ir 103 straipsniuose nustatytų 

reikalavimų. 

5. Sugyventinis yra Civilinio kodekso 3.229 straipsnyje nurodytas asmuo, artimieji 

giminaičiai – Civilinio kodekso 3.135 straipsnyje nurodyti asmenys.  

 

56 straipsnis. Areštą atliekančių nuteistųjų darbas  

1. Areštą atliekantis nuteistasis gali dirbti, jei pataisos įstaigos administracija pasiūlo 

darbą ir nuteistasis sutinka. Dirbantiems nuteistiesiems taikomos šio Kodekso 128 straipsnio 1–5 

dalių, 129 straipsnio, 131 straipsnio 1, 2 ir 5 dalių, 132 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių taisyklės, nustatytos 

pataisos namuose paprastosios grupės sąlygomis laikomiems nuteistiesiems. 

2. Pataisos įstaigos administracija turi teisę nemokėdama už darbą įtraukti 

nuteistuosius tik į pataisos įstaigos ir gretimų teritorijų tvarkymo bei nuteistųjų kultūros ir buities 
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sąlygų gerinimo darbus. Tokius darbus nuteistieji atlieka paeiliui ir darbas neturi trukti ilgiau kaip 

tris valandas per dieną.  

 

57 straipsnis. Socialinės reabilitacijos organizavimas 

1. Areštą atliekančių nuteistųjų socialinę reabilitaciją organizuoja Kalėjimų 

departamentas, įgyvendina pataisos įstaigos administracija, įtraukdama į šią veiklą valstybės ir 

savivaldybių institucijas ir įstaigas, organizacijas, asociacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, 

kitus juridinius asmenis ar jų padalinius ir savanorius.  

2. Socialinės reabilitacijos metu įgyvendinamos Kalėjimų departamento direktoriaus 

akredituotos elgesio pataisos programos, taikomos nuteistųjų socialinių įgūdžių lavinimo ir 

pozityvaus užimtumo priemonės, teikiama pagalba nuteistiesiems sprendžiant asmenines ir 

socialines problemas, psichologinė pagalba, atliekama individuali ar grupinė psichologinė terapija, 

taip pat kitos priemonės, kurių įgyvendinimas padėtų nuteistiesiems socialiai reabilituotis. 

3. Areštą atliekančių nuteistųjų (išskyrus nuteistuosius iki šešiolikos metų) bendrasis 

ugdymas, profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos neorganizuojami. Areštą atliekančių 

nuteistųjų iki šešiolikos metų bendrasis ugdymas organizuojamas šio Kodekso 147 straipsnyje 

nustatyta tvarka.  

 

SPECIALIOSIOS NUTEISTŲJŲ, KURIEMS PASKIRTOS LAISVĖS 

ATĖMIMO BAUSMĖS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

100 straipsnis. Nuteistųjų teisė kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų 

pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas su 

pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais 

1. Nuteistieji turi teisę kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir 

skundais į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines 

organizacijas ir tarptautines institucijas. Prie nuteistųjų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir 

skundų, jeigu reikia, pridedami pataisos įstaigos administracijos aiškinamieji raštai. 

2. Valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnams ir tarnautojams bei tarptautinėms 

institucijoms, kurių jurisdikciją ar kompetenciją priimti Lietuvoje bausmes atliekančių nuteistųjų 

pareiškimus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, adresuoti pasiūlymai, prašymai (pareiškimai) ir 

skundai netikrinami ir išsiunčiami per vieną darbo dieną nuo jų gavimo momento. 

3. Atsakymai į nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus per 

dvi darbo dienas nuo jų gavimo momento įteikiami nuteistiesiems pasirašytinai. Šio straipsnio 2 

dalyje numatytų tarptautinių institucijų atsakymai nuteistiesiems įteikiami ne vėliau kaip per vieną 

darbo dieną nuo jų gavimo momento. 

4. Nuteistieji turi teisę tiesiogiai kreiptis į Respublikos Prezidentą, Lietuvos 

Respublikos Seimo ar Vyriausybės narį, prokurorą, Seimo skiriamą kontrolierių arba Teisingumo 

ministerijos atstovą šių asmenų lankymosi pataisos įstaigose metu. 

5. Nuteistiesiems draudžiama siųsti anoniminius ar kolektyvinius skundus valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ir pareigūnams. 

6. Nuteistiesiems draudžiama kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus 

ir tarnautojus bei nevyriausybines organizacijas su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), 

peticijomis ir skundais kitų nuteistųjų vardu arba ne per pataisos įstaigos administraciją. 

7. Siunčiamų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų pašto išlaidas 

apmoka patys nuteistieji. 

 

101 straipsnis. Nuteistųjų teisė gauti teisinę pagalbą 

1. Advokatų lankymasis pas nuteistuosius ir nuteistųjų skambinimas advokatams 

neribojamas. Susitikimai su advokatu ir skambinimas jam į pasimatymų ir skambinimo skaičių 

neįskaitomi.  
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2. Kiekvienas susitikimas su advokatu vyksta pataisos įstaigos administracijos 

nustatytu laiku ir negali tęstis ilgiau kaip aštuonias valandas. 

3. Nuteistųjų susitikimų su advokatu tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 

taisyklės. 

105 straipsnis. Nuteistųjų teisė į trumpalaikę išvyką už pataisos įstaigų ribų 

1. Nuteistiesiems, išskyrus atliekančius laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, gali 

būti leidžiama išvykti už pataisos įstaigų ribų Lietuvos Respublikos teritorijoje ne ilgiau kaip 

dešimčiai parų dėl sutuoktinio, sugyventinio ar artimojo giminaičio mirties ar sunkios ligos, 

gresiančios ligonio gyvybei, taip pat dėl gaivalinės nelaimės, padariusios didelės materialinės žalos 

nuteistajam ar jo sutuoktiniui, sugyventiniui arba artimiesiems giminaičiams. 

2. Leidimą išvykti už pataisos įstaigos ribų duoda pataisos įstaigos direktorius arba jį 

pavaduojantis pareigūnas, atsižvelgdamas į nuteistojo asmenybę, elgesį bausmės atlikimo metu, 

kokia bausmės dalis atlikta. Laikas, kurį nuteistasis buvo išvykęs už pataisos įstaigos ribų, 

įskaitomas į bausmės atlikimo laiką. Kelionės išlaidas apmoka pats nuteistasis arba jo artimieji 

giminaičiai. 

3. Nuteistieji už pataisos įstaigų ribų vyksta su palyda arba be jos, o nepilnamečiai – 

tik su palyda. Suaugusiems nuteistiesiems išvykos metu gali būti uždėti antrankiai. Pataisos įstaigos 

direktoriaus nutarimu be palydos vykstančių nuteistųjų elgesio kontrolė Kalėjimų departamento 

direktoriaus nustatyta tvarka gali būti atliekama elektroninio stebėjimo priemonėmis. 

4. Tvarką, kuria nuteistiesiems leidžiama išvykti už pataisos įstaigų ribų, nustato 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės. Apie nuteistojo išvyką už pataisos įstaigos ribų pranešama 

vietovės, į kurią vykstama, teritorinei policijos įstaigai.  

 

106 straipsnis. Nuteistųjų teisė atlikti religines apeigas 

1. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys tikintys nuteistieji turi teisę dienotvarkėje 

numatyto laisvalaikio metu pataisos įstaigose vieni arba kartu su kitais nuteistaisiais atlikti religines 

apeigas. 

2. Pataisos įstaigos administracija privalo užtikrinti, kad religinės apeigos netrukdytų 

kitų nuteistųjų poilsiui. 

3. Tikinčių nuteistųjų grupiniu pageidavimu, suderinus su pataisos įstaigos 

administracija, religinėms apeigoms atlikti gali būti pakviestas dvasininkas. 

4. Religinių apeigų atlikimo pataisos įstaigoje tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus 

tvarkos taisyklės. 

 

108 straipsnis. Nuteistųjų teisė sudaryti civilinius sandorius 

Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji turi teisę Civilinio kodekso nustatyta 

tvarka disponuoti savo turtu, esančiu ne pataisos įstaigoje, taip pat per atstovą sudaryti sandorius, 

išskyrus sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti sudaromi tik asmeniškai. 

 

109 straipsnis. Nuteistųjų užsieniečių teisė palaikyti ryšius su savo valstybių 

atstovais 

1. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji užsieniečiai turi teisę per Lietuvos 

Respublikos užsienio reikalų ministeriją palaikyti ryšius su savo valstybių diplomatinėmis 

atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis. 

2. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatytais atvejais ir tvarka nuteistieji užsieniečiai, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, gali 

būti perduoti bausmei atlikti į kitą valstybę.  

 

110 straipsnis. Specialiosios nuteistųjų, kuriems paskirta laisvės atėmimo 

bausmė, pareigos 

1. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo: 

1) laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos; 
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2) vykdyti pataisos įstaigos administracijos reikalavimus; 

3) administracijos paskyrimu eilės tvarka budėti gyvenamosiose patalpose; 

4) Neteko galios nuo 2019-07-06 

5) pasibaigus pasivaikščiojimui ir ilgalaikiam pasimatymui, sutvarkyti tam skirtą vietą 

ar patalpą. 

2. Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems draudžiama: 

1) organizuoti piketus, mitingus, demonstracijas, riaušes ir kitus neteisėtus renginius ir 

juose dalyvauti; 

2) steigti politines partijas ir organizacijas ir dalyvauti jų veikloje; 

3) vartoti alkoholinius gėrimus ar jų surogatus, taip pat vartoti be gydytojo leidimo 

medikamentus, naudoti toksines priemones;  

4) perleisti savo turtą kitiems suimtiesiems, nuteistiesiems ar pataisos įstaigos 

administracijai; teikti mokamas ar kitaip atlyginamas paslaugas tiek kitiems suimtiesiems ar 

nuteistiesiems, tiek pataisos įstaigos administracijai;  

5) daryti tatuiruotes sau ir kitiems asmenims; 

6) platinti be pataisos įstaigos administracijos leidimo rankraščius ir kitus leidinius; 

7) kurstyti kitus suimtuosius ar nuteistuosius atsisakyti vykdyti pataisos įstaigų 

administracijos reikalavimus; 

8) reikalauti bet kokios paslaugos iš kito nuteistojo ar suimtojo ar teikti jas, naudoti 

fizinį ar psichinį smurtą prieš kitus asmenis; 

9) turėti tabako gaminių kamerų tipo patalpose, taip pat laisvės atėmimo vietų 

ligoninių stacionaruose ir pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų antrinės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros padaliniuose. 

3. Nustatytų pareigų ir draudimų nesilaikantys nuteistieji atsako pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

 

LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ ATLIEKANČIŲ NUTEISTŲJŲ DARBAS 

 

128 straipsnis. Nuteistųjų darbo sąlygos 

1. Laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems nustatoma ne ilgesnė kaip 

aštuonių valandų darbo diena. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje atliekantiems laisvės atėmimo 

bausmę nuteistiesiems darbo dienos trukmę individualiai kiekvienam nuteistajam nustato gydytojų 

komisija. Darbo (pamainos) pradžią ir pabaigą nustato pataisos įstaigos direktorius, 

vadovaudamasis šio Kodekso 117 straipsnio nuostatomis. Nuteistiesiems suteikiamos dvi poilsio 

dienos per savaitę. Nuteistieji negali būti skiriami dirbti švenčių ir poilsio dienomis, išskyrus darbo 

įstatymuose numatytus atvejus. 

2. Nepertraukiamai veikiančiose įmonėse, atskiruose cechuose, baruose, darbuose, kur 

yra pertraukiamasis darbo dienos (pamainos) režimas, taip pat darbuose, kur dėl techninių gamybos 

sąlygų negalima laikytis nuteistiesiems nustatytos kasdieninės ar kassavaitinės darbo trukmės, 

vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą.  

3. Nuteistiesiems, kurie įtraukiami į darbą poilsio arba švenčių dienomis, suteikiamas 

poilsis kitomis dienomis arba šios dienos pridedamos prie atostogų. 

4. Atvirose kolonijose atliekančių laisvės atėmimo bausmę ir nepilnamečių nuteistųjų, 

taip pat nuteistųjų neįgaliųjų darbo ir poilsio laikas nustatomas bendrais pagrindais pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus.  

5. Nuteistųjų darbas organizuojamas remiantis darbuotojų saugą ir sveikatą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

 

129 straipsnis. Nuteistųjų valstybinio socialinio draudimo ir valstybinio  

socialinio draudimo stažo klausimai 
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1. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji valstybiniu socialiniu draudimu 

nedraudžiami, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą nelaimingų atsitikimų darbe ir 

profesinių ligų socialinį draudimą. 

2. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji gali draustis savanorišku valstybiniu 

socialiniu draudimu nustatyta tvarka arba sudaryti pensijos sutartis su pensijų fondu, taip pat būti 

pensijų programos dalyviais Pensijų fondų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

3. Nuteistųjų darbo atliekant bausmę laikas neįskaitomas į valstybinio socialinio 

draudimo stažą, išskyrus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. 

 

131 straipsnis. Nuteistųjų darbo apmokėjimas 

1. Nuteistųjų darbas apmokamas pagal jo kiekį ir kokybę Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka. 

2. Į stropiai dirbančių nuteistųjų, kurie atlieka bausmę pataisos namuose lengvosios 

bei paprastosios grupių laikymo sąlygomis ir kalėjimuose paprastosios grupės laikymo sąlygomis, 

asmeninę sąskaitą turi būti įrašoma, nepaisant visų išskaitų, ne mažiau kaip dvidešimt procentų, o į 

nuteistųjų neįgaliųjų, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių 

specialiųjų poreikių lygis, ir ribotai pakaltinamų nuteistųjų asmeninę sąskaitą – ne mažiau kaip 

trisdešimt procentų jiems per mėnesį priskaičiuoto darbo užmokesčio. 

5. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos taisyklės gali būti netaikomos tik 

nuteistiesiems, kurie moka alimentus nepilnamečiams vaikams.  

 

132 straipsnis. Išskaitos iš nuteistųjų darbo užmokesčio 

1. Iš nuteistųjų darbo užmokesčio į pataisos įstaigose sudaromą socialinės paramos 

nuteistiesiems fondą atskaitoma: atvirose kolonijose – dešimt procentų, pataisos namuose, laisvės 

atėmimo vietų ligoninėse ir kalėjimuose – dvidešimt penki procentai, iš nepilnamečių nuteistųjų, 

išskyrus atliekančius bausmę atviroje kolonijoje, – dvidešimt procentų bendros darbo užmokesčio 

sumos. Šios išskaitos nedaromos iš darbo užmokesčio dalies, priskaičiuotos už nustatytų išdirbio 

normų viršijimą, ir premijų. Socialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo 

tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.  

3. Atlikus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas išskaitas, iš likusios uždirbtos sumos 

atskaitoma pagal vykdomuosius raštus ir kitus vykdomuosius dokumentus Civilinio proceso 

kodekso nustatyta tvarka. 

4. Alimentai nepilnamečiams vaikams skaičiuojami nuo visos nuteistojo uždirbtos 

sumos bei visų kitų pajamų rūšių ir atskaičiuojami iki išskaitų į socialinės paramos nuteistiesiems 

fondą. 

 

TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO, LAISVĖS ATĖMIMO IKI GYVOS 

GALVOS IR AREŠTO BAUSMES ATLIEKANČIŲ NUTEISTŲJŲ MATERIALINĖ 

ATSAKOMYBĖ 

 

169 straipsnis. Terminuoto laisvės atėmimo, laisvės atėmimo iki gyvos galvos ir 

arešto bausmes atliekančių nuteistųjų materialinės atsakomybės pagrindai ir dydis 

2. Arešto bausmę atliekantys nuteistieji už bausmės atlikimo metu padarytą valstybei 

žalą atsako tiek, kokio dydžio žalos atlyginimą nustato Civilinis kodeksas.  

 

170 straipsnis. Žalos atlyginimo tvarka 

1. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo arba laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę 

atliekančių nuteistųjų valstybei padarytos žalos atlyginimas išieškomas motyvuotu pataisos įstaigos 

direktoriaus nutarimu, jeigu žalos dydis neviršija nuteistojo asmeninėje sąskaitoje esančios pinigų 

sumos. Apie išieškojimą nuteistajam paskelbiama pasirašytinai. Kitais atvejais žalos atlyginimas 

išieškomas bendrais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. 
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2. Pataisos įstaigos direktoriaus nutarimas išieškoti žalos atlyginimą gali būti 

apskųstas Kalėjimų departamento direktoriui. Skundo padavimas nesustabdo nutarimo išieškoti 

žalos atlyginimą vykdymo. Kalėjimų departamento direktorius, nustatęs, kad nuteistasis dėl žalos 

atsiradimo nekaltas, turi teisę pakeisti išieškotinos sumos dydį arba panaikinti nutarimą išieškoti 

žalos atlyginimą. Neteisėtai arba neteisingai išskaitytos už padarytą žalą sumos grąžinamos į 

nuteistojo asmeninę sąskaitą. Kalėjimų departamento direktoriaus sprendimas dėl nutarimo išieškoti 

žalos atlyginimą per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas apygardos administraciniam teismui, 

kurio veiklos teritorijoje yra nutarimą priėmusio direktoriaus vadovaujama pataisos įstaiga. 

3. Valstybei padarytos žalos atlyginimo dalis, kurios visiškai neatlygino paleistas iš 

pataisos įstaigos asmuo, išieškoma Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.  

 

171 straipsnis. Dėl atliekančio bausmę nuteistojo nusikalstamos veikos 

atsiradusios žalos atlyginimas 

Žala, atsiradusi dėl atliekančio bausmę nuteistojo nusikalstamos veikos, atlyginama 

Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

 

 

172 straipsnis. Atliekančio bausmę nuteistojo tretiesiems asmenims padarytos 

žalos atlyginimas 

Žala, kurią padarė atliekantis bausmę nuteistasis tretiesiems asmenims, atlyginama 

Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

 

AREŠTO, TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO IR LAISVĖS ATĖMIMO IKI 

GYVOS GALVOS BAUSMES ATLIEKANČIŲ NUTEISTŲJŲ MATERIALINIS, BUITINIS 

APRŪPINIMAS IR SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

 

173 straipsnis. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos 

galvos bausmes atliekančių nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas 

1. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, 

atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas.  

2. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekantiems nuteistiesiems nemokamai suteikiama atskira miegamoji vieta ir patalynė. Nuteistieji 

gali naudotis nuosava patalyne (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), jeigu to pageidauja. 

3. Terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekantys nuteistieji, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinami drabužiais ir 

avalyne pagal sezoną. Arešto bausmę atliekantys nuteistieji drabužiais ir avalyne apsirūpina patys. 

4. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekantys nuteistieji gauna maistą pagal fiziologines mitybos normas ir, kiek tai įmanoma, 

atitinkantį jų religinius įsitikinimus, o nuteistieji, kuriems pagal gydytojų išvadas paskirtas 

racionalus maitinimas, – pagal racionalaus maitinimo normas. Maistu šie nuteistieji aprūpinami 

nemokamai. 

7. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekantiems nuteistiesiems kartą per mėnesį iš areštinės arba pataisos įstaigos lėšų gali būti 

išmokama iki 0,3 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka. Kriterijus, pagal kuriuos gali būti 

skiriamos išmokos, išmokų skyrimo ir mokėjimo taisykles nustato Kalėjimų departamento 

direktorius. 

8. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekančių nuteistųjų mitybos ir materialinio buitinio aprūpinimo normas nustato Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. 
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174 straipsnis. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos 

galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūra 

1. Asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose organizuojama ir atliekama pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugą reglamentuojančius įstatymus.  

2. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekančių nuteistųjų ambulatorinėms pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 

teikti pataisos įstaigose steigiamos sveikatos priežiūros tarnybos. Šių tarnybų struktūrą, pareigybių 

skaičių ir veiklos tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras ir teisingumo ministras. Stacionarinių 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamoms antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 

teikti steigiamos laisvės atėmimo vietų ligoninės.  

3. Laisvės atėmimo bausmę arba areštą atliekančiam nuteistajam reikalingos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos, kurių suteikti pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybose ir 

laisvės atėmimo vietų ligoninėse nėra galimybių, sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo 

ministro nustatyta tvarka teikiamos valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros 

viešosiose įstaigose užtikrinant nuteistųjų apsaugą. 

4. Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes 

atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija. 

 

 

ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS ATLIKIMO, PAGALBA ATLEISTIEMS NUO 

BAUSMĖS ATLIKIMO ASMENIMS. BAUSMIŲ VYKDYMO INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR 

PAREIGŪNŲ VEIKSMŲ IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS 

 

ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS ATLIKIMO 

 

176 straipsnis. Atleidimo nuo bausmės atlikimo pagrindai 

Nuteistieji atleidžiami nuo bausmės atlikimo šiais pagrindais: 

1) atbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką; 

2) amnestijos aktu; 

3) malonės tvarka; 

4) kuriems panaikintas nuosprendis ir nutrauktas ikiteisminis tyrimas; 

5) kuriems paskira bausmė, sumažinta iki atlikto bausmės laiko; 

6) susirgę sunkia nepagydoma liga, kai teismas priima atitinkamą nutartį; 

7) kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais. 

 

180 straipsnis. Paleidimo iš pataisos įstaigų tvarka  

1. Atlikę laisvės atėmimo ir arešto bausmes nuteistieji paleidžiami paskutinės bausmės 

laiko dienos pirmoje pusėje, o kitais pagrindais paleidžiami – tą dieną, kurią bausmės vykdymo 

institucija gauna reikiamus dokumentus. Jeigu dokumentai gaunami likus ne daugiau kaip trims 

valandoms iki darbo dienos pabaigos, nuteistasis paleidžiamas kitos dienos rytą. 

2. Mėnesiais skaičiuojamos bausmės laikas pasibaigia atitinkamą paskutinio bausmės 

mėnesio dieną, o jeigu tas mėnuo atitinkamos dienos neturi, – paskutinę to mėnesio dieną. 

3. Jeigu bausmės laikas pasibaigia poilsio arba šventės dieną, nuteistasis paleidžiamas 

dieną, kuri eina prieš poilsio arba šventės dieną. 

4. Paleidžiamiems asmenims paleidimo dieną išduodami asmens dokumentai ir 

daiktai, asmeninėje sąskaitoje laikomi pinigai, taip pat bausmės atlikimą liudijantys dokumentai. 

6. Bausmės vykdymo institucijos vadovas arba jo pavaduotojas privalo išaiškinti 

paleidžiamam asmeniui jo teises ir pareigas. 

7. Paleidžiami nepilnamečiai pasiunčiami pas tėvus arba globėjus (rūpintojus) ar 

artimuosius giminaičius. Nepilnamečius privalo lydėti bausmės vykdymo institucijos darbuotojas, 

tėvai, globėjai (rūpintojai) arba artimieji giminaičiai. 
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8. Jeigu bausmės vykdymo institucija yra gavusi pažymą, kad nukentėjusysis 

pageidauja, jog jam būtų pranešta apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę ar nuteistojo pabėgimą 

iš laisvės atėmimo vietos, bausmės vykdymo institucijos vadovas arba jo pavaduotojas apie 

nuteistojo paleidimą į laisvę ar nuteistojo pabėgimą iš laisvės atėmimo vietos privalo pranešti 

nukentėjusiajam. Nukentėjusiajam taip pat pranešama apie teisės aktuose nustatytas apsaugos 

priemones, kurios gali būti jam taikomos, ir šių priemonių skyrimo tvarką. Nukentėjusiajam apie 

nuteistojo paleidimą į laisvę pranešama ne vėliau kaip likus trims dienoms iki nuteistojo paleidimo 

dienos. Tais atvejais, kai nuteistasis iš laisvės atėmimo vietos turi būti paleidžiamas tuoj po to, kai 

gaunamas nuosprendis, nutartis ar nutarimas dėl nuteistojo paleidimo į laisvę, taip pat kai 

nuteistasis pabėga iš laisvės atėmimo vietos, nukentėjusiajam pranešama iš karto po nuteistojo 

paleidimo į laisvę ar nuteistojo pabėgimo iš laisvės atėmimo vietos.  

 

BAUSMIŲ VYKDYMO INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR PAREIGŪNŲ VEIKSMŲ 

IR SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS 

 

183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir 

sprendimų apskundimas 

1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės 

atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai 

per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos 

vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo 

dienos. 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų 

veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. 

Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl 

skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 

3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų 

nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui. 

4. Baudos, juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo 

bausmes vykdančių antstolių veiksmai ir sprendimai skundžiami antstolio veiklos teritorijos 

apylinkės teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka bausmių vykdymo 

institucijų ir įstaigų, jų pareigūnų, taip pat antstolių veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami 

Seimo skiriamiems kontrolieriams arba kitoms valstybės institucijoms. 


