
Informacija Teisingumo ministerijos 2017 metų veiklos ataskaitai 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

 

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai 

 

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

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2017 – 2019 metų strateginį veiklos 

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

(toliau – Kalėjimų departamentas) 2017 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.  

Kriterijus parodo per ataskaitinius metus laisvės atėmimo bausme nuteistų asmenų, kurie buvo anksčiau paleisti 

iš laisvės atėmimo vietų ir per vienerius metus nuo paleidimo padarė naujus nusikaltimus ir grįžo į laisvės atėmimo 

vietų įstaigas, procentą. 

2017 metais planuota 15,6 proc.; įvykdyta 11,1 proc.; įvykdymo procentas – 140,5 proc. 

Palyginti su 2016 metais, faktinė kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metais pagerėjo 2,8 proc. p. 

Per 2017 metus į laisvės atėmimo vietas atvyko atlikti laisvės atėmimo bausmę 2500 asmenų. Iš šio skaičiaus 

191 nuteistais jau buvo anksčiau paleistas iš laisvės atėmimo vietų, bet per vienerius metus nuo paleidimo padarė naujus 

nusikaltimus ir grįžo į pataisos įstaigas, taip pat 96 nuteistieji, kuriems buvo panaikintas lygtinis paleidimas už vengimą 

atlikti bausmę. 

Palyginti su 2016 metais, atvykusių atlikti laisvės atėmimo bausmę asmenų sumažėjo 12,8 proc., padariusių 

naujus nusikaltimus – 30,5 proc., asmenų, kuriems panaikintas lygtinis paleidimas – 32,4 proc.      

 

 
 

E-03-02. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų valdymo gerėjimas, proc. 

 

Kriterijus parodo pasipriešinimo pareigūnams atvejų ir smurto tarp įkalintų asmenų atvejų pokytį, skaičiuojant 

vienam tūkstančiui įkalintų asmenų. 

2017 metais planuota, kad pasipriešinimo ir smurto atvejų sumažės 4,1 proc., palyginti su 2016 metais. Tačiau 

planuotos reikšmės pasiekti nepavyko dėl išaugusio smurto tarp įkalintų asmenų skaičiaus. Jeigu 2016 metais buvo 

užregistruota 48 smurto atvejai, tai 2017 metais – 63. Pasipriešinimo pareigūnams atvejų skaičius keitėsi mažai: 2017 

metais užregistruoti 5 tokie atvejai, 2016 metais – 6.  
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Didžiausias smurto tarp įkalintų asmenų skaičiaus padidėjimas užfiksuotas Vilniaus PN, Marijampolės PN ir 

Pravieniškių PN-AK.     

 

E-03-03. Įdarbintų nuteistųjų dalis, proc.  

Kriterijus parodo pataisos įstaigose, už įstaigų ribų ir valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ vidutinio ataskaitiniais 

metais įdarbintų nuteistųjų skaičiaus ir  bendro nuteistų asmenų skaičiaus santykį. 

2017 metais planuota 35 proc.; įvykdyta 38,4 proc.; įvykdymo procentas – 109,7 proc. 

Palyginti su 2016 metais, faktinė kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metais pagerėjo 1,4 proc. p. 

Pagal 2017 m. gruodžio 31 d. būklę buvo įdarbinti 2196 laisvės atėmimo bausme nuteisti asmenys, iš jų 

valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ dirbo 1281 nuteistasis, ūkio darbuose – 781, pusiaukelės namuose – 59, įdarbinti 

pagal socialinės partnerystės sutartį – 75.  

 

 
 

E-03-04. Lietuvos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skaičius 100 tūkst. gyventojų. 

2017 metais planuota reikšmė – 245; faktinė reikšmė – 235; Įvykdymo procentas – 104,5.    

 

 
 

 

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: 
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R-0301-01-01. Probacijos veiksmingumo didėjimas, proc. (kriterijus parodo naujai pradėtų ikiteisminių tyrimų 

probuojamiesiems asmenims  sumažėjimą ( jeigu kriterijaus reikšmė teigiama) arba padidėjimą (jeigu kriterijaus 

reikšmė neigiama). 

2017 metais planuota – 2 proc.; įvykdyta – -14,8 proc; planuota reikšmė nepasiekta. 

Probacijos tarnybų prižiūrimiems probuojamiesiems 2017 metais buvo pradėta 353 ikiteisminiai  tyrimai; 2016 

metais – 308 tyrimai. 

Palyginti su 2016 metais, rodiklio teigiama dinamika užfiksuota Klaipėdos ir Panevėžio apygardos probacijos 

tarnyboje  (atitinkamai 0,3 ir 3 proc.) kitose apygardų probacijos tarnybose – neigiama (Kauno APT – 41,9; Šiaulių 

apygardos probacijos tarnyboje – 18,1; Vilniaus APT -3,4). Ikiteisminių tyrimų skaičiaus padidėjimas paaiškinamas tiek 

nusikalstamumo padidėjimu, tiek teisės aktų pasikeitimu (pvz., vairavimo išgėrus veikų kriminalizavimas).    

 

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

2017 metais planuota 27 proc.; įvykdyta 26 proc.; įvykdymo procentas – 96,3 proc. 

Kriterijaus planuota reikšmė nepasiekta dėl neužbaigto buvusių kareivinių remonto Alytaus pataisos namuose 

(neįrengta 90 modernių gyvenamų vietų nuteistiesiems). 

 

R-0301-01-03. Laisvės atėmimo įstaigų, kuriose užtikrinamos gyvenamojo ploto minimalios normos, dalis, proc. 

2017 metais planuota 100 proc.; įvykdyta 100 proc.; įvykdymo procentas – 100 proc. 

 

Priemonė –  Vykdyti probacijos tarnybų registre esančių asmenų priežiūrą ir elgesio korekcijos priemones 

 

Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų reikšmių: 

 

P-0301-01-01-01. Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc. 2017 

metais planuota 53 proc.; įvykdyta 61,6 proc.; įvykdymo procentas – 116,2.  

Visose probacijos tarnybose kriterijaus reikšmė viršijo 60 proc., išskyrus Panevėžio APT, kur faktinė rodiklio 

reikšmė tesiekė 51,7 proc.     

Palyginti su 2016 metais, faktinė kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metais padidėjo 2,8 proc. p., o palyginti su 

2015 metais – 6 proc. p. 

 

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

2017 metais planuota 92,5 proc.; įvykdyta 91,5 proc.; įvykdymo procentas – 98,9. Planinė kriterijaus reikšmė 

buvo viršyta Kauno ir Panevėžio APT, tačiau kitose APT nesiekė 90 proc.   

 

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. 

2017 metais planuota 60 proc.; įvykdyta 58,7 proc.; įvykdymo procentas – 97,8 proc. 

Palyginti su 2016 metais, faktinė kriterijaus reikšmė išaugo 1,5 proc. p.  

 

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

visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. 

2017 metais planuota 76 proc.; įvykdyta 77,4 proc.; įvykdymo procentas – 101,8 proc. 

 

2017 m. gruodžio 31 d. apygardų probacijos tarnybų priežiūroje buvo 11017 asmenys (atitinkamu laikotarpiu 

2016 m. – 8351), iš jų 359 nepilnamečiai (2016 m. – 381). 

Probacijos tarnybų priežiūroje esančių asmenų skaičiaus didėjimą (2666 asmenimis) sąlygojo Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. pakeitimai 2015 m. birželio 25 d. įstatymu Nr. XII-1871 (nuo 2017 01 01 – 

vadovaujantis 2016 m. kovo 25 d. įstatymu Nr. XII-2277), šio straipsnio 7 dalyje numatyta, kad „Tas, kas vairavo kelių 

transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau 

negu 1,5 promilės alkoholio, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų“. Teismas 

priimdamas sprendimą, skiria šiems teisės pažeidėjams baudžiamojo poveikio priemonę – draudimas naudotis specialia 

teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones nuo  1 m. iki 3 m. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekso 342 str. 4 d. 6 p. teismo sprendimą dėl uždraudimo naudotis specialia teise vykdo probacijos tarnyba. 

2017 m. pabaigoje apygardų probacijos tarnybų registre esančių asmenų priežiūrą vykdė 283 darbuotojai.  

 

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

Siekiant plėtoti elektronines sistemas nuteistųjų priežiūros procese buvo atlikta elektroninių sistemų plėtojimo 

probuojamųjų priežiūrai galimybių analizė, kurios metu buvo vertinti teisės aktai, reglamentuojantys nuteistųjų 

stebėjimą elektroninio stebėjimo priemonėmis, Lietuvos probacijos tarnybų patirtis naudojant elektroninio stebėjimo 
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įrangą, tarptautinė patirtis elektroninio monitoringo srityje bei elektroninio stebėjimo sistemų plėtojimo galimybės 

Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje.  

Išanalizavus šiuo metu galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius nuteistųjų stebėjimą elektroninio stebėjimo 

priemonėmis, kitų šalių praktiką elektroninio monitoringo srityje bei atsižvelgus į Lietuvos probacijos sistemos 

sukauptą, nors ir nedidelę, tačiau reikšmingą patirtį elektroninio nuteistųjų stebėjimo srityje, buvo padaryta išvada, kad 

reikėtų išskirti dvi pagrindines sritis, t. y. teisinis reglamentavimas bei techninės, finansinės galimybės diegti naujus 

technologinius sprendimus. Siekiant subalansuotos, nuoseklios, visapusiškos ir išsamios bausmių sistemos, ko 

reikalauja teisingumo principas, bei plėtoti elektroninio stebėjimo sistemų naudojimą, Teisingumo ministerijai buvo 

pateikti siūlymai dėl teisinio reglamentavimo siekiant plėtoti elektronines sistemas nuteistųjų priežiūros procese. 

Nuo 2012 m. probacijos tarnybose lygtinai paleistiems iš įkalinimo įstaigų ir tiems, kuriems bausmės vykdymas 

atidėtas taikomos elektroninio stebėjimo priemonės – apykojės. 2015 m. elektroninio stebėjimo priemonės buvo 

taikytos 257 probuojamiesiems, per 2016 m. – 406 probuojamiesiems, 2017 metais elektroninio stebėjimo sistemos 

įranga buvo stebėti (kontroliuojami) 1068 asmenys, iš jų 711 lygtinai paleistų asmenų iš pataisos įstaigų.   2017 m. 

spalio mėn. elektroninio monitoringo centras iš Kauno tardymo izoliatoriaus perkeltas į Kalėjimų departamentą. 

 

 
 

Siekdami užtikrinti tinkamą ir kokybišką nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą ir programinio darbo su 

nuteistaisiais įgyvendinimą probacijos tarnybose, taip pat reglamentuoti programinio darbo dokumentų įforminimą ir 

saugojimą, rizikos vertinimo metodikų ir programinio darbo efektyvumo vertinimui reikalingos dokumentacijos 

tvarkymą bei vienodos praktikos probacijos tarnybose formavimą, buvo parengtos ir Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2018-01-09 įsakymu Nr. V-11 „Dėl Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir programinio darbo 

su nuteistaisiais probacijos tarnybose metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos Nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo metodikų ir programinio darbo su nuteistaisiais probacijos tarnybose metodinės rekomendacijos. 

Siekdami plėtoti elgesio korekcijos programų įgyvendinimą probacijos tarnybose, 2017 m.  buvo įvertintas 

naujos elgesio pataisos programos asmenims, teistiems už seksualinius nusikaltimus, poreikis (2017 m. liepos 5 d. 

pažyma Nr. LV-1987 „Apie naujos elgesio pataisos programos asmenims, teistiems už seksualinius nusikaltimus, 

probacijos tarnybose poreikį“). Iš pateiktų apygardų probacijos tarnybų statistinių duomenų apie teistus už seksualinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas asmenis, buvusius per 2016 metus ir 2017 metų I ketvirtį probacijos tarnybų priežiūroje, 

matyti, kad asmenų skaičius nėra didelis (apie 125). Apžvelgus faktus ir įvertinus visas aplinkybes, neįžvelgta realaus 

poreikio probacijos sistemoje ieškoti galimybių taikyti naują elgesio pataisos programą, skirtą asmenims, padariusiems 

seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas.  

2017 metais buvo aktyviai vykdytos priemonės, nukreiptos į probacijos tarnybų priežiūroje esančių asmenų 

smurto prevenciją. Atsižvelgiant į padidėjusį sunkių smurtinių nusikaltimų, kurių padarymu įtariami apygardų 

probacijos tarnybų (toliau – APT) priežiūroje esantys asmenys, atvejų skaičių (2015 m. - 13; 2016 m. - 14; 2017 m. 

sausio mėn. gauti 4 pranešimai apie 4 ypatingus įvykius, susijusius su smurtiniais nusikaltimais) bei siekiant užtikrinti 

visuomenės saugumą, vaiko teisių apsaugos prioritetą, APT buvo pavesta nedelsiant įgyvendinti smurto prevencijos 

priemones, pavyzdžiui, apsilankymai asmenų, teistų už smurtines nusikalstamas veikas ir/arba kuriems nustatyta 

didelės žalos rizika, susijusi su galima žala kartu gyvenantiems asmenims (ypač vaikams), gyvenamosiose vietose, 

priežiūros planų ir vykdomos priežiūros įvertinimas ir kt.  

Probacijos tarnybos plėtojo naujas bendradarbiavimo galimybes smurto prevencijos srityje diegiant sisteminį 

modelį darbo su asmenimis, nuteistais už smurtines veikas (pvz. teikti smurtautojams ir smurto aukoms socialinę, 

psichologinę pagalbą, vykdyti smurtinį elgesį keičiančias programas, savivaldybių finansavimas smurto prevencijai, 
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paslaugų teikimas sprendžiant priklausomybių problemas ir kt.). 

Kalėjimų departamentas kartu su Lygių galimybių plėtros centru įgyvendinant projektą „Koordinuotas 

tarpinstitucinis atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: nuo suvokimo link elgesio pokyčių“, 2017 m. lapkričio 27 ir 29 d. 

60-čiai probacijos tarnybų darbuotojų organizavo mokymus tema „Probacijos vaidmuo veiksmingai sprendžiant smurto 

artimoje aplinkoje problemas“. 

Kalėjimų departamento kartu su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 2017 m. lapkričio 6 d. organizavo bendrus mokymus vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams seksualinio smurto prieš vaikus prievartos bei darbo su nepilnamečiais smurtautojais tema  “Seksualinis 

smurtas prieš vaikus bei darbas su nepilnamečiais smurtautojais”, kuriame dalyvavo 35 bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojai. 

2017 metais buvo surengtas nepilnamečių kryptingą užimtumą skatinančių (geriausių probacijos tarnybų 

nepilnamečių resocializacijai ir (ar) teisės pažeidimų prevencijai skirtų) projektų konkursas. 

Apygardų probacijos tarnybose įgyvendinti penki projektai. Projektuose dalyvavusių nepilnamečių skaičius 68. 

Siekdamas pasidalinti gerąja patirtimi, Kalėjimų departamentas 2017 m. spalio 25 d. organizavo nepilnamečių 

resocializacijai skirtų projektų pristatymo renginį, kurio metu apygardų probacijos tarnybos pristatė savo įgyvendintus 

projektus, skirtus tarnybų priežiūroje esančių nepilnamečių resocializacijai ir teisės pažeidimų prevencijai. Įgyvendinti 

projektai buvo nukreipti į kompleksinį nepilnamečių resocializacijos procesą, projektinės veiklos apėmė ne tik 

užimtumo skatinimą, bet ir pozityvaus mąstymo bei įgūdžių formavimą, naujų žinių, kompetencijų įgijimą, atsparumo 

išoriniam neigiamam spaudimui ugdymą.  
   

Priemonė –  Probacijos vykdymo koordinavimas ir probacijos sistemos efektyvumo padidinimas 

 

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

Siekiant plėtoti ir skatinti probacijos tarnybose atliekančių savanorių veiklą, 2017 m. Tarptautinės savanorių 

dienos minėjimo proga Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje organizuotas savanoriškos veiklos gerosios patirties 

pasidalijimo renginys, kuriame buvo pasidalinta gerąją patirtimi, paskatinti aktyviai probacijos tarnybose 

savanoriaujantys asmenys. 

Kalėjimų departamentas atliko APT bendrųjų funkcijų centralizavimo galimybių analizę, kuri parodė, kad visų 

bendrųjų funkcijų centralizavimas visa apimtimi galimas tik reorganizuojant APT į vieną juridinį asmenį (sujungimo 

arba prijungimo būdu). Sujungus visas 5 šiuo metu veikiančias apygardų probacijos tarnybas yra siekiama mažinti 

administracinį aparatą bei vienodinti darbo praktiką. Taip pat tai galimybė specializuoti šiuo metu dirbančius 

pareigūnus bei mažinti jų darbo krūvį ne tik kiekybiniu aspektu, bet ir kokybiniu.  

Atsižvelgiant į tai buvo pasirinkta tokia Probacijos tarnybos struktūra, kurioje būtų maksimaliai sumažintas 

administracinis aparatas bei padidintas darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su nuteistaisiais skaičius ir išskirtos šių 

darbuotojų specializacijos. Pagal parengtą centralizavimo modelį buvo parengti reikalingų dokumentų projektai ir 2017 

m. rugpjūčio 23 d. raštu Nr. 1S-3292 išsiųsti Teisingumo ministerijai. 

Siekiant efektyvesnio socialinio tyrimo išvadų taikymo 2017 m. Kalėjimų departamentas ir apygardų probacijos 

tarnybos aktyviai organizavo socialinio tyrimo išvadų rengimo skatinimui skirtus renginius (susitikimus, pasitarimus su 

teisėjais, prokurorais, advokatais).  

Kalėjimų departamentas kartu su Lietuvos teisės institutu 2017 m.  lapkričio 9 d. organizavo nacionalinę 

mokslinę – praktinę konferenciją „Resocializacija be įkalinimo: poreikis korekcijos sistemos reinvesticijai“. 

Konferencijos tikslas – įvertinti teisės pažeidėjų resocializacijos priemonių įgyvendinimo ir teisinio reguliavimo 

situaciją, pasiekimus, iškylančias problemas ir poreikius, skatinti diskusiją resocializacijos sistemos plėtojimo, 

efektyvinimo klausimais.         

2017 m. Kalėjimų departamento Probacijos skyrius atliko nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų priežiūroje, 

kiekybinę apklausą (dalyvavo 1285 nuteistieji). Tyrimo tikslas – atskleisti probacijos tarnybų priežiūroje esančių 

asmenų, tiesiogiai bendraujančių su probacijos tarnybos pareigūnais, požiūrį apie bendravimo ypatumus, taikomas 

priemones ir pan. Tyrimo rezultatai parodė, kad, respondentų nuomone, probacijos tarnybų organizuojama priežiūra 

vertinama pozityviai, kokybiškai teikiama socialinė ir kita pagalba. 

Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose apygardų probacijos tarnybose 2017 metais lankėsi užsienio šalių 

delegacijos, kurios domėjosi elektroninio stebėjimo, mediacijos klausimais. 

 
Priemonė – Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą 

 

Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų reikšmių: 

 

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

2017 metais planuota 1200; įvykdyta 1121; įvykdymo procentas – 93,4 proc. 

Palyginti su 2016 metais, faktinė kriterijaus reikšmė padidėjo 24 vnt. arba 2,2 proc. 

Planinė reikšmė nepasiekta dėl bendro nuteistų asmenų skaičiaus sumažėjimo laisvės atėmimo įstaigose. 
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P-0301-01-02-04. Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. 

2017 metais planuota 52 proc.; įvykdyta 47,8 proc.; įvykdymo procentas – 91,9 proc. 

Palyginti su 2016 metais, faktinė kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metais sumažėjo 3,6 proc. p. 

Ataskaitiniais metais 5964 drausmės pažeidėjams buvo skirtos 16552 nuobaudos. Palyginti su 2016 metais, 

pažeidėjų, kuriems buvo skirtos drausminės nuobaudos, skaičius sumažėjo 2,1 proc., tačiau bendras skirtų nuobaudų 

skaičius išaugo 8,2 proc.  

Didžiausiu skirtų nuobaudų prieaugiu pasižymėjo Kybartų PN (37,5), Lukiškių TI-K (41,9) ir LAVL (83,8 proc.) 

 

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

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

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

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

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

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

tai veikia jo resocializacijos procesą. Kalėjimų departamento specialistai vykdo nuolatinę individualių socialinės 

reabilitacijos planų rengimo kokybės stebėseną, teikia rekomendacijas jų tobulinimui. 

   

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

2017 m. pabaigoje bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 1214 laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų, 

taip pat suimtųjų, profesinėse mokyklose – 1100 nuteistųjų, aukštosiose – 6. Gavo mokslo baigimo pažymėjimus: 

vidurinio išsilavinimo – 103, pagrindinio išsilavinimo – 142, profesinės mokyklos – 1051. Laisvės atėmimo įstaigose 

vykdomos 134 nuteistųjų socialinės reabilitacijos programos, 2683 nuteistųjų dalyvavo įstaigose vykdomose socialinės 

reabilitacijos programose, įstaigose organizuoti 898 kultūros ir sporto renginiai, pravesti 1211 užsiėmimai teisinėmis, 

dorovinėmis, ekonominėmis ir kt. temomis; 2148 atvejais bendradarbiauta su visuomeninėmis ir religinėmis 

organizacijomis; 3836 atvejais bendradarbiauta su valstybės ir savivaldybių institucijomis, rengiant nuteistuosius 

paleidimui iš pataisos įstaigų. 

Pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos nustatymui Kalėjimų departamento pavaldžiose įstaigose yra 

naudojamos šios metodikos:  

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

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

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

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

vertinimo rezultatai būtini vertinant smurtinių ir seksualinių nusikaltimų riziką; 

– SVR-20 – vertina seksualinių nusikaltimų riziką; 

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

Nuteistųjų resocializacijai Kalėjimų departamentas yra įgijęs, aprobavęs ir taiko 8 korekcines programas. Dvi 

programos – Ankstyvosios intervencijos ir meno terapijos programa R.A.K.T.A.S  - yra aprobuotos 2017 metais.  

Taip pat laisvės atėmimo vietų specialistai vykdo pačių parengtas ir įstaigų direktorių patvirtintas prevencines 

programas. Per 2017 metus šiose programose dalyvavo apie 2683 asmenų. 

2017 m. dar dviejose įstaigose – Marijampolės pataisos namuose ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos 2-ajame sektoriuje pradėjo veikti Priklausomybių reabilitacijos centrai. Šiuo metu tokie centrai veikia 5 

laisvės atėmimo vietų įstaigose. 

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

Panevėžio pataisos namuose, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje ir Kauno tardymo izoliatoriuje 2017 m. įdiegtas 

dinaminės priežiūros segmentas įgalino  ne tik nuolatinės nuteistųjų priežiūros užtikrinimą, bet ir  įvairaus pobūdžio 

pozityvaus užimtumo plėtrą.  

Toliau tęsiamas socialinis projektas „Žalioji oazė“, startavęs 2014 m. Kauno tardymo izoliatoriuje ir paplitęs 

visose laisvės atėmimo įstaigose. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti teigiamus nuteistųjų ir suimtųjų asmenybės 

pokyčius per agrokultūrinę, ekologinę veiklą. 

Siekiant didinti nuteistųjų užimtumą ir kitomis pozityviomis priemonėmis, Kalėjimų departamentas kartu su jam 

pavaldžiomis pataisos įstaigomis vykdo įvairius  socialinius projektus. Nuo 2017 metų pradėtas vykdyti socialinis 

projektas „Nuteistieji bendruomenei“, kuriame dalyvavo virš 250 nuteistųjų.  Nuteistieji be anksčiau minėtų akcijų 

priemonių savanoriškumo principu slaugė ligonius, teikė pagalbą senelių ir  kitiems globos namams, dirbdami įvairius 

darbus, tvarkė gyvūnų prieglaudos patalpas ir kt.      

2017 metais „Socialiniame projekte „Žalioji oazė“ 2017 metais dalyvavo 570 nuteistųjų. (KD 2017 metų veiklos 

plane buvo numatyta šioje veikloje užimti ne mažiau 500 nuteistųjų). Nuteistieji augino daržoves, gėles, prieskoninius 

augalus ir arbatines žoleles, gražino ir tvarkė įstaigų vidines teritorijas (piešė ant sienų piešinius 3D formatu, įrengė 
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dekoratyvines vejas ir gėlynus, poilsio vietas ir kt.).  

Siekdamos įtraukti nuteistuosius į visuomenei naudingus darbus už įkalinimo įstaigų ribų, Kalėjimų 

departamentui pavaldžios laisvės atėmimo vietų įstaigos organizavo nuteistųjų dalyvavimą socialinėje akcijoje 

„Žemės diena“ (kovo mėn.),  buvo įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose (parkuose, kitose viešose vietose) 

pakabinti nuteistųjų pagaminti inkilai. Lietuvos švarinimo akcijoje „Darom 2017“ (teritorijų tvarkymas, šiukšlių 

rinkimas ir kt.), vykusioje balandžio mėn., kartu su pareigūnais dalyvavo bei kartu su visuomene dalyvavo virš 450 

nuteistųjų ir probacijose registre esančių asmenų. Taip pat apie 350  nuteistųjų  ir probacijose  registre esančių asmenų 

dalyvavo 2017 m. spalio 23 – lapkričio 2 d. „Vėlinių-visų šventųjų dienai“ paminėti išėjusius anapilin, tvarkė kapinių 

teritorijas ir apleistus  kapus.  

Nuteistieji tvarkė teritorijas įvairiose Lietuvos vietose, dalyvavo virš 450 nuteistųjų ir probacijos registre 

esančių asmenų. Spalio – lapkričio mėnesiais kapų tvarkymo akcijos metu nuteistieji tvarkė kapus, bažnyčių ir kitas 

teritorijas, dalyvavo apie 350  nuteistųjų  ir probacijose  registre esančių asmenų.  Minėtose akcijose dalyvavo virš 

800  asmenų. 

 

   Priemonė – 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 

 

Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų reikšmių: 

 

P-0301-01-02-05.  Nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičiaus mažėjimas 

(asmenų skaičius, vnt.). 

2017 metais planuota 1050; įvykdyta 809; įvykdymo procentas – 129,8 proc. 

Palyginti su 2016 metais, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų asmenų skaičius sumažėjo 34 

vnt. arba 4 proc. 

           Pastebėtina, kad kriterijus apskaičiuojamas pagal nuteistus asmenis, kuriems buvo diagnozuoti elgesio ir 

psichikos sutrikimai, vartojant narkotines ar psichotropines medžiagas. Mažesnis negu planuota priklausomų asmenų 

skaičius paaiškinamas ne tik nuteistųjų skaičiaus sumažėjimu 2017 metais, bet ir dėl galimai neužfiksuotų 

hipodiagnostikos atvejų,  kadangi šią diagnozę pagal kompetenciją gali įrašyti gydytojas psichiatras, o šios srities 

specialistų trūksta daugelyje laisvės atėmimo vietų įstaigų. 

 

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.). 

2017 metais planuota reikšmė 59 proc.; įvykdyta 56,8 proc.; įvykdymo procentas – 96,3. 

Palyginti su 2016 metais, faktinė kriterijaus reikšmė sumažėjo 3,2 proc. p. Ypač žema kriterijaus reikšmė buvo 

LAVL – 11,2 proc. Įstaigos teigimu, ligoninėje esantys nuteistieji kaupia jiems išduodamus medicininius preparatus, 

turinčius psichotropinių medžiagų.  Per 2017 metus pradėta 10 ikiteisminių tyrimų dėl tokių preparatų kaupimo.    

   

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

trijose įstaigose – Kauno NTI-PN, Pravieniškių PN-AK ir Panevėžio PN-AK įdiegtos programos, 

efektyvinančios darbą su priklausomais asmenimis. Vykdytose programose dalyvavo 173 nuteistieji. 

Įsteigtas 20 vietų reabilitacijos centras Marijampolės PN, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje čia gyveno ir 

Priklausomų asmenų terapijos programą vykdė 14 nuteistųjų. 

Pertvarkyti jau anksčiau įsteigti ir funkcionavę reabilitacijos centrai Alytaus pataisos namuose ir Vilniaus 

pataisos namuose.  

Plėtojant materialinį techninį aprūpinimą laisvės atėmimo vietoms nupirktas 17 031 multitestas, skirtas 

narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti. 

 
Priemonė – Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų 

(prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą 

 

Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų reikšmių: 

P-0301-01-02-06. Savanoriškai dalyvaujančių elgesio korekcijos programose asmenų dalis, palyginti su visų 

priklausomų asmenų skaičiumi, proc. 

2017 metais planuota 38 proc.; įvykdyta 34,1 proc.; įvykdymo procentas – 89,7 proc. 

Palyginti su 2016 metais, faktinė kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metais padidėjo 0,6 proc. p. 

P-0301-01-02-08. Dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo mokymuose narkomanijos prevencijos klausimais 

renginiuose specialistų skaičius, vnt. 

2017 metais planuota 30; įvykdyta 30; įvykdymo procentas – 100 proc. 
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P-0301-01-02-09. Įkalinimo įstaigų reabilitacijos centruose dirbančių specialistų dalyvavimas mokomuosiuose 

vizituose Europos Sąjungos valstybės institucijose, vnt. 

2017 metais planuota 10; įvykdyta 12; įvykdymo procentas – 120 proc. 

 

P-0301-01-02-12. Laisvės atėmimo bausmę atliekančių priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų, 

kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymo metu taikyta tikslinė resocializacija ir medicininės paslaugos, skaičius, vnt. 

(įstaigų reabilitacijos centruose). 

2017 metais planuota reikšmė 45; įvykdyta 68; įvykdymo procentas – 151 proc.  

 

P-0301-01-02-12. Atliktų psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo įstaigose tyrimų skaičius  

2017 metais planuotas ir atliktas 1 tyrimas; kriterijus įvykdytas 100 proc.  

 

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

2017-08-21 – 24 organizuoti mokymai laisvės atėmimo vietose ir probacijoje dirbantiems specialistams, 

vedantiems tikslinę programą „Ankstyvoji intervencija“. Mokymuose dalyvavo 21 specialistas. 

  Organizuotas 4 laisvės atėmimo vietų specialistų, dirbančių priklausomybių reabilitacijos centruose, vizitas 

Lenkijoje. Specialistai dalyvavo tiksliniuose darbo su priklausomais asmenimis mokymuose. 

  8 Kalėjimų departamento ir pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų specialistai 2017-12-4–6 stažavosi 

Latvijoje, Olaine reabilitacijos centre. 

 
Priemonė – Didinti tarnybinių šunų, naudojamų neteisėtai gabenamoms narkotinėms ir psichotropinėms 

medžiagoms bei jų pirmtakams (prekursoriams) ir tabako gaminiams aptikti, skaičių 

 
Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais įsigyti 2 tarnybiniai šunys Alytaus PN ir Pravieniškių PN-AK. Be to, 

vykdant priemonę Marijampolės pataisos namų Kinologijos skyriuje organizuota 15 mokymų kinologams su 

tarnybiniais šunimis. 

 

Priemonė – Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas nuteistiesiems ir 

suimtiesiems 

 
Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama, kad  socialinių įgūdžių lavinimo programose 2017 

metais dalyvautų ne mažiau kaip 90 asmenų, faktiškai tokių asmenų buvo 96,  kriterijus įvykdytas 106,7 proc.  

 

Vykdant priemonę, atliktas socialinių įgūdžių lavinimo programos nuteistiesiems parengimo ir vykdymo 

paslaugos pirkimas, sutartis pasirašyta 2017-09-18. Programoje dalyvavo 96 nuteisti asmenys iš Vilniaus PN, 

Pravieniškių PN-AK ir Lukiškių TI-K. 

  Suorganizuota praktinė konferencija „Nuteistųjų resocializacija. Tradicija. Inovacija. Kūryba". Konferencijoje 

dalyvavo laisvės atėmimo vietų įstaigų specialistai, mokslininkai, psichologai, savo darbe taikantys inovatyvius 

metodus.  Praktinė konferencija įvyko 2017-11-22 –  23 d. 

 

Priemonė – Organizuoti prevencinę priemonę „Teistų asmenų priežiūra" 

 
Siekiant užtikrinti prevencinės priemonės efektyvumą, parengtas ir pasirašytas bendras Kalėjimų departamento 

direktoriaus, Lietuvos policijos generalinio komisaro ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

direktoriaus 2017-03-30 įsakymas Nr. V-129/5-V-294/BV-21 „Dėl prevencinės priemonės „Teistų asmenų priežiūra 

2017“ organizavimo ir vykdymo“.  
Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama aplankyti 4700 probacijos tarnybų priežiūroje esančių  

nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose. Faktiškai aplankyti 5514 asmenų, iš jų 2929 teistų už smurtines veikas ir 312 

nepilnamečių. Kriterijus vykdytas 117,3 proc. 2016 metais analogiškos prevencinės priemonės metu buvo aplankytas 

5461 asmuo, 2015 m. – 5327 asmenys. 

1570 asmenų, iš kurių 859 teisti už smurtines veikas ir 142 nepilnamečiai, buvo patikrinti nakties metu (22.00 – 

6.00 val.). Prevencinės priemonės „Teistų asmenų priežiūra 2017“ metu nustatyti 375 pažeidimai, iš kurių baudžiamojo 

poveikio priemonių ir (ar) pareigų ir įpareigojimų nevykdymo – 322 bei 51 – administracinis nusižengimas. Už 

nustatytus pažeidimus probacijos tarnybų pareigūnai pateikė 139 teikimus teismams dėl bausmės pakeitimo griežtesne 

bausme, bei 29 teikimus teismams dėl papildomų baudžiamojo ir (ar) auklėjamojo poveikio priemonių skyrimo 

priežiūroje esantiems asmenims. 

 
Priemonė – Atlikti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tyrimą 
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Vykdant priemonę, UAB Eurotela atliko psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų 

įstaigose tyrimą (2017-12-19 paslaugų priėmimo-perdavimo aktas Nr. LV-3801). 

Pagrindinės tyrimo išvados: 

Nors siekiant užtikrinti anonimiškumą ir tikintis nuoširdesnių atsakymų, tyrimui buvo pasirinktas anketavimo 

(savipildos) būdas, jis ne iki galo pasiteisino. Analizuojant duomenis, paaiškėjo, kad kai kuriuose klausimuose yra 

ypatingai daug nepažymėjusių jokio atsakymo varianto respondentų. Deja, apklausos būdas neleidžia nustatyti, ar tai 

yra praleistas klausimas, ar nepažymėtas atsakymas reiškia, kad respondentas ko nors nevartojo ar nedarė. Todėl kito 

tyrimo metu svarstytinas apklausos metodo keitimas, apklausai panaudojant pvz.: kompiuterius, kurie neleistų 

respondentui palikti neatsakytų klausimų.  

Daugiausiai nuteistųjų laisvėje naudojo legalias psichoaktyviąsias medžiagas: tabaką, alkoholį. Gana didelė dalis 

nuteistųjų taip pat vartojo lengviau prieinamas narkotines medžiagas (kanapes, amfetaminą). Kitų psichoaktyvių 

medžiagų vartojimas nebuvo labai dažnas. 

Nemaža dalis apklaustųjų teigia vartoję psichoaktyvias medžiagas ir įkalinimo metu (dažniausiai įneštinį arba 

vietoje pagamintą alkoholį, „silpnuosius“ narkotikus, bet taip pat ir kitas psichoaktyvias medžiagas). Tai rodo, kad 

nelegalių medžiagų prieinamumas įkalinimo įstaigose vis dar yra problema. 

Dalinimasis švirkštais ir kitais narkotinių medžiagų švirkštimui reikalingais instrumentais yra gana aukšto 

lygmens. Remiantis tyrimo rezultatais, tai gana paplitusi praktika įkalinimo įstaigose. 

Toks pats rizikos veiksnys yra ir tatuiruotės, daromos ne profesionalių tatuiruotojų. Nemenka dalis apklaustųjų 

nurodė, kad yra tokias tatuiruotes daręsi įkalinimo įstaigoje.  

ŽIV kontrolė įkalinimo įstaigose, anot įkalintųjų, yra gana stipri: absoliuti dauguma jų yra tirti dėl šio viruso. 

Tačiau hepatitų B ir C tyrimų apimtis nėra tokia didelė. Būtent dėl negauto gydymo (arba skiepų) nuo šių ligų 

skundžiasi bene daugiausiai įkalintųjų. 

Kitos sveikatos problemos, dėl kurių nepriežiūros skundžiasi kalintieji, yra pakaitinis gydymas opiodais, 

detoksikacija, galimybės gauti sterilių švirkštų/adatų. Tyrėjų vertinimu, besinaudojančiųjų įvairiomis sveikatos 

paslaugomis skaičius įkalinimo įstaigose nėra labai didelis, į ką taip pat atkreiptinas dėmesys vertinant rizikas. 

 

Priemonė – Įsigyti priemonių, skirtų stiprinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų 

sąrašą, patekimo į laisvės atėmimo vietų įstaigas užkardymą 

 

Vykdant priemonę, pagal 2017-11-27 sutartį Nr. ST-103 buvo įsigyti ir perduoti įkalinimo įstaigoms 5 introskopai 

su narkotinių medžiagų atpažinimo funkcija (Marijampolės pataisos namams, Alytaus pataisos namams, Panevėžio 

pataisos namams, Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai ir Šiaulių tardymo izoliatoriui). 

 

Priemonė – Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą 

 
Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama, kad užregistruotų nusikalstamų veikų, kurias įvykdė 

asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, skaičius (vnt.) vienam tūkstančiui įkalintų asmenų, neviršytų 25. Tačiau 

faktinė kriterijaus reikšmė ataskaitiniais metais siekė 26,7 proc. ir 0,4 proc. p. viršijo 2016 metų faktinę reikšmę. 

Didžiausias tiek užregistruotu nusikalstamu veiku skaičius (1-am tūkst. įkalintų asmenų), tiek metinis tokių veikų 

padidėjimas užfiksuotas Vilniaus ir Kybartų pataisos namuose bei LAVL. 

 

2017 m. pabaigoje už tyčinius nužudymus kalėjo beveik trečdalis  – 1603 (27,7 proc.) nuteistų asmenų, iš jų 2 

nuteistieji buvo nepilnamečiai.  Lyginant su 2016 metais, nuteistų už vagystes ir plėšimus išlieka praktiškai tas pats 

skaičius – 1429, kas sudaro 25,9 proc. (2016 m. – 26,1 proc.) visų nuteistųjų. Mažai keitėsi ir nuteistų už veikas, 

susijusias su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis – 755 nuteistųjų t. y. 13 proc. 2016 m. – 12,7 proc.). 
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2017 m. pabaigoje lyginant su 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu 2,4 proc. padidėjo skaičius asmenų, kurių bausmės 

vykdymo trukmė iki 3 metų. Beveik kas penktas nuteistasis atlieka laisvės atėmimo bausmę nuo 5 iki 10 metų. 

Nežymiai padidėjo nuteistųjų, kurių bausmės vykdymo trukmė nuo 10 iki 15 metų. 

2017 m. pabaigoje  nuteistų iki gyvos galvos buvo 123 asmenys ( 2016 m. – 119).   

 

2017 m. pabaigoje nuteistųjų laisvės atėmimo bausme vidutinė bausmės vykdymo trukmė pagal nuosprendį  

buvo  6 metai 8 mėnesiai 4 dienos (2016 m. –  6 metai 7 mėnesiai 16 dienos), o vidutinė faktinė trukmė – 2 metai 9 

mėnesiai 10 dienos (2016 m. – 2 metai 9 mėnesiai  26 dienos). 
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2017 m. iš laisvės atėmimo įstaigų į laisvę buvo paleisti 2460 laisvės atėmimu nuteistų asmenų (2016 m. – 

2719),  iš jų lygtinai – 629 (25,6 proc.). Lyginant su 2016 m. šis rodiklis sumažėjo 4,4 procentu. 

 2017 metais Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose įvyko 263 Komisijų posėdžiai, kurių metu 

išnagrinėti 2319 nuteistųjų prašymai, iš kurių – 1302 kartus buvo pritarta lygtiniam paleidimui (56 proc. atvejų), o 

teismai patvirtino 628 nutarimų (48 proc.).   

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

vertinimas).  

2017 m. laisvės atėmimo įstaigose mirė 33 įkalinti asmenys (2016 m. – 38), iš jų:  dėl ligos – 27 įkalintieji, 

nusižudė – 5 įkalinti asmenys  (2016 m. – 14), 1 – nužudytas kitų nuteistų asmenų (2016 m. – 1). 

Atsižvelgiant į Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį žmogaus orumą 

elgesį ar baudimą (CPT) delegacijos 2016 m. vizito Lietuvoje  ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo planą, Kalėjimų 

departamentas, išanalizavęs ir apibendrinęs Lukiškių TI-K, Šiaulių TI, Panevėžio PN ir Marijampolės PN pateiktą 

informaciją apie numatytų priemonių vykdymą, 2017-06-17 raštu Nr. 1S-2426 ,,Dėl CPT ataskaitoje pateiktų 

rekomendacijų įgyvendinimo“ pateikė Teisingumo misterijai informaciją, reikalingą Galutinei Lietuvos Respublikos  

ataskaitai Europos komitetui prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą parengti. 

Teisingumo ministerijos parengtai Galutinei ataskaitai Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė ir ataskaita pateikta 

CPT. 

Viena iš CPT ataskaitoje užfiksuotų problemų – maži nemotyvuojantys pataisos pareigūnų atlyginimai ir 

nepakankamas su nuteistaisiais dirbančių pareigūnų skaičius. Tačiau ataskaitiniais metais Seimui priėmus Tarnybos 

Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pataisas, įsigaliojusias nuo 2017-12-

01, pataisos pareigūnų atlyginimai padidėjo. Pagal naują darbo užmokesčio sistemą pataisos pareigūnams darbo 

užmokestis iš esmės suvienodintas su vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokamu darbo užmokesčiu, o kai kuriais 

atvejais yra didesnis už jį. Po pataisų įsigaliojimo žemiausios grandies pataisos pareigūnų darbo užmokestis padidėjo 

vidutiniškai 50 eurų (konkreti suma priklauso nuo pareigūno turėtos pareigybės ir kvalifikacinės kategorijų, rango, 

tarnybos Lietuvos valstybei stažo), viduriniosios grandies – apie 70 eurų.   
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2017 m. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., laisvės atėmimo įstaigose vidutinis darbo krūvis, tenkantis 

vienam darbuotojui, išliko beveik tas pats t. y. vienam darbuotojui teko 2 nuteistieji. 

 
NUTEISTŲJŲ SKAIČIUS, TENKANTIS VIENAM LAISVĖ ATĖMIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJUI 

 
 

Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose  2017 m. pabaigoje buvo patvirtintos 3811 (2016 m. – 3836) 

pareigybių. 2017 m. gruodžio 31 d. Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose dirbo 3392 darbuotojai, iš jų: 

2554 (75 proc.) – pareigūnai, 82 (2,4 proc.) – kiti valstybės tarnautojai ir 756 (22 proc.) – dirbantys pagal darbo sutartis.  

Laisvės atėmimo  įstaigose  dirbo 2959 (apie 87 proc.) darbuotojai, iš jų 2232 (75 proc.) – pareigūnai.  

Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ patvirtintos 126 pareigybės. 2017 m. pabaigoje valstybės įmonėje pagal darbo 

sutartį dirbo 121 darbuotojas. 

Išsilavinimas – vienas iš svarbiausių bausmių vykdymo sistemos darbuotojų rodiklių. Su aukštuoju 

universitetiniu išsilavinimu dirbo 1364 (40 proc.) darbuotojai, iš jų: turintys teisinį išsilavinimą – 444 (33 proc.). 

Turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą dirbo 354 (10 proc.) darbuotojai, profesinį išsilavinimą – 767 (23 proc.). 

2017 m. į Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas buvo priimti dirbti 425 darbuotojai (2016 m. – 464), 

atleisti – 371 (2016 m. – 587) darbuotojai. Daugiausia darbuotojų buvo primta į iš Vilniaus perkeltą į Pravieniškes 

Laisvės atėmimo vietų ligoninę ( 97 darbuotojai). 

Statutinių valstybės tarnautojų kaip ir ankstesniais metais atleista daugiau negu priimta. 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE FAKTIŠKAI 

DIRBUSIO PERSONALO PRIĖMIMAS IR ATLEIDIMAS 2016–2017 M. 

 

Rodiklio 

pavadinimas 

Periodas 

2016 m. 2017 m. 

P V D I P V D I

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

4,0

2,0

3,3

1,9

3,0

1,7

0,6 0,7
1,3

2,1
1,7

2,3

3,3

2,0

3,1

1,9

2,9

1,7

0,5 0,6

1,6

2,4
1,8

2,2

2016-12-31 2017-12-31
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Pareigūnai Valstybės 

tarnautojai 

Dirbantys 

pagal DSĮ 

Iš 

viso 

 

Pareigūnai Valstybės 

tarnautojai 

Dirbantys 

pagal DSĮ 

Iš 

viso 

 

Priimti 

darbuotojai 

 

293 28 143 464 243 14 168 425 

Atleisti 

darbuotojai 

 

384 15 188 587 278 18 75 371 

 

 

Priemonė – Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą 

 

Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama pagerinti laikymo sąlygas 545 įkalintų asmenų (vietų 

skaičius per metus). Faktinė pasiekta reikšmė 2017 metais – laikymo sąlygos pagerintos 445 asmenims, arba 81,7 proc. 

nuo patvirtinto plano. Kriterijus nepasiektas dėl neužbaigto buvusių kareivinių remonto Alytaus pataisos namuose, kur 

nebuvo įrengta 90 modernių gyvenamų vietų nuteistiesiems. Darbus planuojama užbaigti 2018 m. pirmą pusmetį.  

 2017 m. laisvės atėmimo vietose vienu metu vidutiniškai buvo laikomi 6599 asmenys (2016 m. – 7082). Ir 

toliau mažėja 100 000 Lietuvos gyventojų tenkantis įkalintų asmenų skaičius. 2017 m. pabaigoje jis sudarė  235 (2016 

m. – 239) asmenys. 

 

 
 

 

2017 m. pabaigoje laisvės atėmimo įstaigose buvo  laikomi 6599  (2016 m. – 6815) asmenys, iš kurių 5988 (91 

proc.) – buvo nuteisti ir atlikinėjo bausmę (iš jų – 123 (2016 m. – 119) nuteistieji  laisvės atėmimu iki gyvos galvos, 265 

(2016 m. – 164) nuteisti areštu).  Kiti – 611 (9 proc.) – buvo suimti ir laukė teismo nuosprendžio tardymo 

izoliatoriuose. Iš visų įkalintų asmenų 0,8 proc.  (51) buvo nepilnamečiai, 5 proc. (331) – moterys, 1,7 proc. (114) – 

užsienio piliečiai. 

Reikia pažymėti, kad 2017 m. įsigaliojus naujiems Baudžiamojo kodekso straipsniams, dėl baudžiamosios 

atsakomybės vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio,  labai padidėjo 

skaičius asmenų nuteistų arešto bausme. Dėl mažo areštinių vietų skaičiaus, iš minėtų 265 areštuotųjų tik 190 atlieka 

bausmę areštinėse, o kiti Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laukia nukreipimo į areštines. Kadangi ir toliau 

numatoma didėjimo tendencija asmenų, nuteistų areštu, jų bausmės atlikimo nepakankamas vietų skaičius tampa 

iššūkiu. 
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2017 m. matome vykstančią tolesnę įkalintų asmenų skaičiaus mažėjimo tendenciją, kuri prasidėjo nuo 2012 m.  

Bendras įkalintų asmenų skaičius 2017 m. pabaigoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu  2016 m. sumažėjo 216 asmenų 

(3,3 proc.). 

 
 

2017 m. pabaigoje įkalinimo įstaigos buvo užpildytos apie 82 proc.  
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Vieno asmens išlaikymui per dieną laisvės atėmimo įstaigose vidutiniškai panaudotų lėšų suma 2017 m. sudarė 

23,31 euro, lyginant su 2016 m. ji padidėjo 1,35 euro. Pagrindinis tai nulėmęs veiksnys, kaip ir ankstesniais metais  – 

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

Dėl blogų kalinimo sąlygų per 2017 metus teismuose buvo išnagrinėtos 808 bylos. Pagal išnagrinėtas bylas 

teismai priteisė išmokėti nuteistiesiems 201,5 tūkst. eurų kompensacijų. Per 2016 m. teismuose buvo išnagrinėta 1081 

byla, pagal kurias teismai priteisė išmokėti nuteistiesiems 323,3 tūkst. eurų. Per 2015 m. teismuose išnagrinėtos 1334 

bylos, priteista 713 tūkst. eurų. Tokiu būdu bylų skaičius dėl laikymo sąlygų ir priteistų kompensacijų dydis ženkliai 

mažėja trečius metus iš eilės. 

Siekiant pagerinti nuteistųjų ir suimtųjų laikymo sąlygas ataskaitiniais metais:  

- Alytaus PN 771,547 tūkst. eurų panaudota buvusių kareivinių statybos remonto darbams (2016 m. pradėtų 

statybos remonto darbų tęstinumas). 94,8 tūkst. eurų panaudota nuteistųjų valgyklos salės paprastajam remontui. 

- Panevėžio PN 11,96 tūkst. eurų  panaudota drausmės grupės dušų remontui, 11,89 tūkst. eurų panaudota 

santechnikos remonto darbams I-jame gyvenamajame korpuse. 

- Lukiškių TI-K 202,0 tūkst. eurų panaudota režimo korpuso Nr. 2 pietinio sparno stogo remontui (2016 m. 

pradėtų remonto darbų tęstinumas), 30,0 tūkst. eurų panaudota režimo korpuso Nr. 1 kamerų 76 – 100 paprastajam 

remontui, 31,0 tūkst. eurų  panaudota režimo korpuso Nr. 1 kamerų Nr. 386 – 391 paprastajam remontui, 16,0 tūkst. 

eurų panaudota pasivaikščiojimo kiemelių Nr. 18 – 29 paprastajam remontui.  

- Šiaulių TI 14,5 tūkst. eurų panaudota vidaus patalpų remontui, darbus atliekant ūkio būdu. 

- Vilniaus PN 3,1 tūkst. eurų panaudota vidaus patalpų remontui, darbus atliekant ūkio būdu. 

- Kauno NTI-PN 100,2 tūkst. eurų panaudota pastato pirmo ir ketvirto aukštų paprastojo remonto darbams atlikti 

(2016 m. pradėtų statybos remonto darbų tęstinumas). 

- Pravieniškių PN-AK – II-jo sektoriaus bendrabučiui suremontuoti 2017-10-13 pasirašyta sutartis su rangovu 

229,0 tūkst. eurų sumai, remonto darbus planuojama baigti 2018 m. vasario mėn. 

- Kauno TI 10,2 tūkst. eurų panaudota statybinėms medžiagoms įsigyti, kurio panaudotos  remonto darbams 

atliktiems ūkio būdu. 

 
Priemonė –Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją 

 
Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama, kad įkalintų asmenų, išgydytų nuo tuberkuliozės, proc. 

būtų ne mažesnis kaip 76 proc. Faktinė pasiekta kriterijaus reikšmė – 78,3 proc., arba 103 proc. nuo patvirtinto plano. 

Prieš metus pasiekta kriterijaus reikšmė buvo 73,8 proc.  

Vykdant priemonę, Kalėjimų departamentas atliko 2016 m. preliminari epidemiologinių duomenų analizę, kuri 

pristatyta ir aptarta Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų sveikatos priežiūros 

specialistų pasitarime. Iš analizės duomenų matyti, kad laisvės atėmimo vietų įstaigose  2016 m. buvo nustatyti 29 nauji 

tuberkuliozės atvejai ir 6 atkryčiai. 71,4 proc. visų atvejų buvo nustatyta tardymo izoliatoriuose, asmenims tik patekus į 

įkalinimo įstaigas, atliekant profilaktinius patikrinimus dėl užkrečiamųjų ligų. Laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu 

(pataisos namuose) buvo nustatyta 10 naujų tuberkuliozės atvejų – iš jų 6 atvejai Alytaus pataisos namuose ir 4 atvejai 

Marijampolės pataisos namuose. Siekiant geriau įvertinti tuberkuliozės gydymo efektyvumą, buvo atlikta preliminari 
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2016 m. I-III ketvirčių gydymo rezultatų kohortinė analizė (rezultatų vertinimas po metų po diagnozės nustatymo 

datos). Iš 2016 m. I-III ketvirčius  nustatytų naujų tuberkuliozės atvejų, atliekant kohortą nustatyta, kad 13,2 proc. visų 

per pirmiau minėtą laikotarpį atvejų gydymo išeitis buvo nepalanki – pacientai mirė, 27,5 proc. atvejų – gydymas 

baigtas ir jo išeitis sėkminga – pacientai pasveiko, o 11,2 proc. atvejų šių pacientų prieštuberkuliozinio gydymo kurso 

nebaigė ir iš laisvės atėmimo vietų buvo paleisti pasibaigus laisvės atėmimo bausmės atlikimo terminui, o likusiems 

48,1 proc. pacientų gydymo rezultatai dar nebuvo gauti – galutinis vertinimas galimas, tik pasibaigus kalendoriniams 

metams ir atliekamas sekančiųjų metų I ketvirčio pabaigoje. Atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos nuostatą, 

kad geriausia tuberkuliozės prevencijos priemonė – taisyklingas jau susirgusių asmenų gydymas ir siekiant užtikrinti 

nenutrūkstamą aprūpinimą prieštuberkulioziniais vaistais, yra nuolat atliekamas šių vaistų poreikio vertinimas ir tam 

tikslui skirtų lėšų perskirstymas (2017 m. atlikta 11 vertinimų). Viena iš veiksmingiausių tuberkuliozės plitimo 

sustabdymo – profilaktiniai sveikatos tikrinimai, atliekant radiologinius krūtinės ląstos tyrimus. Per 2017 m. buvo 

atlikta 5116 tokių tyrimų, iš jų apie 3428 arba 67 proc. – mobiliuoju rentgeno aparatu pataisos namuose. Tuberkuliozės 

registro pateiktais preliminariais duomenimis 2017 m. laisvės atėmimo vietų įstaigose buvo išaiškinti 35 tuberkuliozės 

atvejai: 2 atvejai pagal registracijos kategoriją ,,gydymas po nutraukto gydymo“, po 3 atvejus pagal kategoriją 

,,nesėkmingas gydymas“, 24 atvejai – ,,naujas atvejis“ ir  6 atvejai registruoti kaip ,,atkrytis“. 

 
      Priemonė – Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą 

 
Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama, kad įkalintų asmenų, gydytų nuo lėtinio hepatito ir 

ŽIV/AIDS, skaičius, vnt. būtų ne mažesnis kaip 62. Faktinė pasiekta kriterijaus reikšmė – 94 gydytų asmenų, arba 152 

proc. nuo planuotos reikšmės. Vykdant asmenų, užsikrėtusiųjų žmogaus imunodeficito virusu, imuniteto būsenos ir 

sveikatos būklės nuolatinę stebėseną ir priežiūrą, kai kuriems pacientams buvo nustatytos tokios klinikinės būklė, 

kurioms  esant it neatsižvelgiant į nustatytą  CD4 ląstelių skaičius, gydantis gydytojas priėmė sprendimą pacientui skirti 

ARV gydymą , todėl asmenų gavusių gydymą skaičius viršijo numatytąjį. Be to, ženklią įtaką šio skaičiaus didėjimui 

turėjo teisinio reguliavimo pasikeitimas – 2017 m. liepos 29 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo 

ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-899/1R-199 „Dėl ūminio žmogaus imunodeficito viruso infekcijos 

sindromo gydymo laisvės atėmimo vietose”. Šis įsakymas įtvirtino nuostatą ARV gydymą pardėti pacientams tik 

nustačius infekciją ir AG+, neatsižvelgiant į CD4 ląstelių kiekį. 

Vykdant priemonę, atlikta ŽIV ir lytiškai plintančių ligų paplitimo analizė ir numatytos šių ligų plitimo 

prevencijos priemones bei pateiktos rekomendacijos laisvės atėmimo vietų įstaigoms. Vertinant nuo 2016 m. 

tebesitęsiančią nepalankią ŽIV/AIDS epidemiologinę situaciją Alytaus pataisos namuose, buvo vykdytos sustiprintos 

papildomos prevencinės priemonės šiuose pataisos namuose pagal Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintą 

planą. Taip pat patvirtintas Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų ištyrimo ir gydymo dėl ŽIV tvarkos 

aprašas.  

 Vykdant ŽIV/AIDS prevenciją, per 2017 m. buvo ištirti 10 869 kraujo mėginiai  ŽIV nešiojimui nustatyti 

(atitinkamai per 2016 m. –13 177; ištirtų kraujo mėginių kiekio sumažėjimą lėmė bendro suimtųjų/nuteistųjų skaičiaus 

sumažėjimas). Preliminariais duomenimis per 2017 m. laisvės atėmimo vietų įstaigose nustatyti 99 nauji ŽIV infekcijos 

atvejai, 54,5 proc. iš šių atvejų – Alytaus pataisos namuose. Iš viso 2017-12-31 laisvės atėmimo vietų įstaigose buvo 

laikomi 298 ŽIV infekuoti ar šia liga sergantys asmenys, iš jų 94 gavo specifinį gydymą antiretrovirusiniais vaistais.    

 Siekiant užkirsti kelią ŽIV infekcijai plisti, laisvės atėmimo vietų įstaigose organizuojami suimtųjų ir nuteistųjų 

mokymai ir švietimas apie ŽIV ir lytiškai plintančių ligų plitimo riziką, stengiamasi formuoti saugesnės ir atsakingos 

elgsenos socialinius įgūdžius, teikiant informacinę medžiagą ir konsultacijas, organizuojant sutikimus ir kt.: nuolatinis 

informacijos apie ŽIV/AIDS ir LPL (prevenciją, pavojus užsikrėsti ir pan.) pateikimas į įstaigą naujai atvykstantiems 

suimtiesiems/nuteistiesiems, naudojant išorinę prieinamą medžiagą (ULAC) atnaujinami stendai laisvės atėmimo vietų 

įstaigose bendro naudojimo erdvėse, vedami individualūs pokalbiai su suimtaisiais/nuteistaisiais apie narkotikų žalą ir 

riziką užsikrėsti ŽIV bei kitomis LPL ar per kraują plintančiomis infekcinėmis ligomis. 2017-12-01 Alytaus pataisos 

namuose buvo surengtas nuteistųjų susitikimas su ULAC specialistais, kurie nuteistiesiems atsakė į jų rūpimus 

klausimus, surengė protmūšį ŽIV/AIDS ir kitų lytiškai plintančių ligų tema. 

 
Priemonė – Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas  

Pravieniškių gyvenvietei 

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

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

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

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

reikmenimis.   

  Per ataskaitinius metus buvo gauta 1574,2 tūkst. eurų pajamų įmokų, 2016 metais - 1786,5 tūkst. eurų, 2015 

metais –  1079,1 tūkst. tūkst. eurų, 2014 metais – 915,3 tūkst. eurų. 
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 Ataskaitiniais metais buvo siekiama perduoti kitiems ūkio subjektams pataisos įstaigoms nebūdingas paslaugas 

– šilumos ir vandens tiekimą. 2017-08-24 Kaišiadorių raj. Savivaldybės taryba sprendimu Nr. V17-190 "Dėl 

Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos" priėmė sprendimą perimti geriamojo vandens ir nuotekų 

infrastruktūrą. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija 2017-09-11 raštu Nr. S-20303 "Dėl suderinimo" kreipėsi į 

valstybės įmonę "Turto bankas" siekdama suderinti šios infrastruktūros perdavimą Kaišiadorių savivaldybei. 

 Šilumos ūkis buvo siūlomas perimti Kaišiadorių savivaldybei, tačiau pastaroji atsisakė. 2018 m. bus vėl 

kreipiamasi į Kaišiadorių savivaldybės tarybą su pakartotinu prašymu perimti šilumos ūkį. 

 

Priemonė – Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo administracinius gebėjimus 

 
Vykdant priemonę, ataskaitiniais metais buvo siekiama tokių vertinimo kriterijų reikšmių: 

 

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

kvalifikaciją, procentas. 

2017 metais planuota 35 proc.; įvykdyta 75 proc.; įvykdymo procentas – 214 proc. 

2016 metais faktinė kriterijaus reikšmė siekė 55,9 proc. 

2017 metais įvykusių mokymo renginių ir atitinkamai kvalifikaciją kėlusių asmenų skaičius yra didesnis nei 

buvo planuotas, kadangi Kalėjimų departamento Mokymo centras organizavo 86 papildomus, negu buvo planuota, 

kvalifikacijos tobulinimo renginius, nemaža dalis kurių buvo organizuota laisvės atėmimo įstaigų ir probacijos tarnybų 

prašymu arba atsižvelgiant į Kalėjimų departamento siūlymus. 

 

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

2017 metais planuota 340; įvykdyta 597; įvykdymo procentas – 175,6 proc. 

2016 metais faktinė reikšmė buvo 500. 

Per 2017 metus, atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir poreikį, buvo organizuota 20 papildomų mokymo renginių 

socialiniais klausimais tarnybos vietose, kurie nebuvo suplanuoti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų 

personalo kvalifikacijos tobulinimo Mokymo centre 2017 metų plane. 

 

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

2017 metais planuota 95,5 proc.; įvykdyta 96 proc.; įvykdymo procentas – 100,5 proc. 

2016 metais įvykdyta 97 proc. 

 

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

įgijusių pataisos pareigūno kvalifikaciją, proc. 

2017 metais planuota 95 proc.; įvykdyta 92 proc.; įvykdymo procentas – 96,8 proc. 

2016 metais kriterijus nebuvo planuojamas. 

2017 m. mokėsi ir kėlė kvalifikaciją kursuose ir mokymuose 2631 darbuotojai (78 proc.), tuo pačiu laikotarpiu 

2016 m. – 2303 (66 proc.). Taip pat 57 darbuotojai stažavosi užsienio šalyse. 

Vykdant priemonę, Kalėjimų departamento Mokymo centras per 2017 metus bausmių vykdymo sistemos 

personalui organizavo, koordinavo ir vykdė kvalifikacijos tobulinimo renginius pagal Kalėjimų departamento 

direktoriaus patvirtintą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo 2017 metų 

planą bei atsižvelgdamas į įstaigų pateiktus rašytinius prašymus. Iš viso buvo organizuoti 292 kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai, kuriuose dalyvavo 2626 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai. Be to, 2017 metais buvo 

organizuoti Priešgaisrinės saugos mokymai nuotoliniu būdu, kuriuose dalyvavo 94 Kalėjimų departamento darbuotojai. 

   Pažymėtina, kad 2017 metais Mokymo centrui pradėjus kvalifikacijos tobulinimo renginius vykdyti įstaigose, 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 1077 Apsaugos ir priežiūros skyrių jaunesnieji pareigūnai, t. y. 41 

procentas nuo visų kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių ir daugiau kaip 60 procentų nuo visų dirbančių 

jaunesniųjų pareigūnų skaičiaus. 

  Siekiant tobulinti įstaigų darbuotojų socialinius įgūdžius, diegiant dinaminės apsaugos principus bei vykdant 

Mokymo centrui nustatytas metines užduotis, 2017 metais Mokymo centre ir įstaigose buvo organizuotas 71 renginys 

socialiniais klausimais. Renginiuose dalyvavo 597 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai. 

  2017 metais Mokymo centro organizuotose pataisos pareigūnų įvadiniuose mokymuose mokėsi 177 klausytojai 

(sudaryta 21 mokymo grupė). Išėjo visą mokymo programą ir sėkmingai išlaikė baigiamąjį testą 170 klausytojų, t. y. 96 

proc. 

Kalėjimų departamento Mokymo centre vykdoma Pataisos pareigūno modulinė profesinio mokymo programa, 

pagal kurią mokymo trukmė – 10 mėnesiu.  2017 metais pagal šią programą mokėsi 117 kursantų ir pataisos pareigūnų 

(pameistrystės forma, t. y. kai teorinis mokymas  vykdomas nuotoliniu būdu arba atvykstant į Mokymo centrą, o 

praktinis mokymas, vykdomas pataisos pareigūnų tarnybos vietoje). 9 Mokymo centro kursantai nutraukė mokymo 

sutartis savo pačių prašymais. 108 asmenys (t.y. 92 proc.) sėkmingai įvykdė minėtos programos reikalavimus, buvo 

http://vma.kdmc.lt/
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teigiamai įvertintos jų įgytos kompetencijos bei gavo Profesinio mokymo diplomus ir įgijo pataisos pareigūno 

kvalifikaciją. 

  

Priemonė – Koordinuoti laisvės atėmimo vietų veiklą, kontroliuoti bausmių vykdymo sistemos teisinės bazės 

nuostatų įgyvendinimą 

 
Vykdant priemonę, Kalėjimų departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. 

spalio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statuto antrojo skirsnio ir 10, 11, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47 straipsnių 

pakeitimo, Statuto papildymo 101, 161, 291, 351, 381 straipsniais ir priedu ir 48 straipsnio pripažinimo netekusiu galios 

įstatymą, kuris įsigaliojo 2017 metų gruodžio 1 d., parengė ir pateikė Teisingumo ministerijai šiuos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimų ir teisingumo ministro įsakymų projektus, susijusius su minėto įstatymo 

įgyvendinimu: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai: 

- „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimo Nr. 1149 „Dėl Asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams apmokėjimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 202 „Dėl įgaliojimų suteikimo 

įgyvendinant Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutą“ pakeitimo“; 

 - „Dėl Pataisos pareigūnų, dalyvavusių atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ar kitus teisės 

pažeidimus, padarytus Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, jam pavaldžiose 

įstaigose ar įmonėse, kuriose dirba suimtieji ir nuteistieji, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymų ir teisės aktų, tvirtinamu teisingumo ministro įsakymu, 

projektai: 

- „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 182 „Dėl Areštinių 

vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų 

vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo 

izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo nr. 1R-48 „Dėl Pataisos 

pareigūnų, dėvinčių tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika, pareigybių sąrašo, pataisos pareigūnų tarnybinės 

uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžių bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo ir pataisos pareigūnų 

tarnybinės uniformos išdavimo normų patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 1R-233 „Dėl 

papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos pataisos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“ 

pripažinimo netekusiu galios“; 

- „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 1R-275 „Dėl Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų statutinio valstybės tarnautojo 

statuso atkūrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos 

pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmenų, priimamų 

mokytis į pataisos pareigūnų švietimo įstaigas, taip pat asmenų, priimamų į tarnybą Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose ir šiose įstaigose tarnaujančių pataisos 

pareigūnų specializuotosios medicininės ekspertizės tvarkos nustatymo“ pakeitimo“; 

- „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 1R-60 „Dėl Pataisos 

pareigūnų medicininės reabilitacijos ir psichologinės reabilitacijos išlaidų, kurios iš privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto apmokamos iš dalies arba neapmokamos, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo 

netekusiu galios“; 

- Tarnybinės uniformos su rangų ženklais ir simbolika pavyzdžiai bei uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo nauja 

redakcija; 

- pataisos pareigūnų, kuriems tarnybinė uniforma neišduodama, pareigybių sąrašas; 

- tarnybinės uniformos išdavimo normos. 

 Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį Kalėjimų departamente iš viso buvo gauta ir išnagrinėta 4949 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 3391 yra skundai. Skunduose nurodyti faktai 

pasitvirtino 60 atvejų, tai sudaro 1,77 procento nuo bendro gautų skundų skaičiaus (1,2 procento – nuo bendro gautų 

kreipimųsi skaičiaus). Skunduose nurodyti faktai iš dalies pasitvirtino 60 atvejų, tai sudaro 1,77 procento nuo bendro 

gautų skundų skaičiaus (1,2 procento – nuo bendro gautų kreipimųsi skaičiaus). Atsiliepimų, skundų ar vertinimų, 

susijusių su asmenų aptarnavimu Kalėjimų departamente, per 2017 metus negauta. Palyginti su 2016 m. skundų 

skaičius padidėjo 20,1 proc., o skundų, pagal kuriuos nurodyti faktai pilnai ar iš dalies pasitvirtino, padidėjo 25 proc.   
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Detalesnė informacija apie Kalėjimų departamento vykdomos programos „Bausmių sistema“ šios ir kitų 

priemonių vykdymą pateikta Kalėjimų departamento 2017 metų veiklos plano įvykdymo ataskaitoje (priedas).  

 
     Priemonė – Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir užtikrinti materialinės techninės 

bazės atnaujinimą 

 
Vykdant priemonę ir įgyvendinant valstybės investicijų projektus, ataskaitiniais metais atlikti šie esminiai darbai:   

- įgyvendinant investicijų projektą „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į 

Malavėniukų kaimą 1, Ginkūnų seniūnija, Šiaulių rajonas“, užbaigti inžinerinių statinių (vandentiekio, nuotekų, 

elektroninių ryšių tinklų) statybos darbai ir 2017-10-02 gautas statybos užbaigimo aktas. Taip pat buvo užbaigti 

inžinerinių statinių (tvorų) statybos darbai, išduotas statybos užbaigimo aktas.  

- įgyvendinant investicijų projektą „Marijampolės pataisos namų nuteistųjų bendrabučio rekonstravimas į 

kamerinio tipo patalpas“, pagal rangos sutartį su UAB  ,,Vilungė“ statybos darbai užbaigti, Valstybės teritorijų 

planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2017-05-05 išdavė statybos užbaigimo aktą;   

- įgyvendinant investicijų projektą „Kybartų pataisos namų pastatų šiluminių punktų ir šiluminių trasų 

rekonstravimas“, pagal rangos sutartį su UAB ,,Mevista“ vykdyti statybos darbai baigti, Valstybės teritorijų planavimo 

ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2017-12-08 išdavė statybos užbaigimo aktą. Katilinėje įrengtas 

papildomas šiluminis mazgas;  

- įgyvendinant investicijų projektą „Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ gamybinės bazės modernizavimas“, įmonė 

2016-12-22 pasirašė sutartį dėl kepimo krosnies įsigijimo, tiekėjui sumokėtas 29593,24 eurų avansas, krosnis gauta ir 

sumontuota. Įmonė vykdė ketaus liejyklos technologinių įrenginių viešąjį pirkimą, tačiau pasiūlymų negauta ir lėšos 

įrenginiams nepanaudotos;  

- įgyvendinant investicijų projektą „Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“, pagal 

projektavimo sutartį su UAB ,,A.Z.S projektai“ parengta statybos techninio projekto ,,A“ laida. Kalėjimų departamentas 

2017 m. II pusm. pradėjo statybos darbų pirkimo procedūras. Užbaigus pirkimo procedūras statybos rangos sutartis 

pasirašyta 2017 m. gruodžio mėn. su UAB ,,Irdaiva“; 

- įgyvendinant investicijų projektą „Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių 

rekonstravimas“, pagal rangos sutartį su UAB ,,Aukštaitijos ranga“ rekonstruota 1184 kv. m. ploto ir 2017-12-18 

pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

Detalesnė informacija apie investicijų projektų vykdymą bus pateikta Kalėjimų departamento informacinėje 

lentelėje apie valstybės lėšų panaudojimą 2017 m. įgyvendinamiems investicijų projektams (investicijų projektų 

įgyvendinimo programoms) 2017 metų gruodžio 31 d. būklei. 

 

__________________________________ 


