
PROJEKTO PAVADINIMAS 

4 projektas „Pataisos įstaigose sudarytos geresnės sąlygos pažeidžiamoms grupėms priskirtiems 

nuteistiesiems (geresnės sveikatos priežiūros paslaugos, sumažintas narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

pasiekiamumas priklausomybę turintiems nuteistiesiems ir sukurtos reikalingos sąlygos nuteistųjų moterų, 

auginančių vaikus, resocializacijai)“   

 

Projekto vykdytojas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Projekto partneriai Laisvės atėmimo vietų ligoninė, Panevėžio pataisos namai,  Pravieniškių 

pataisos namai-atviroji kolonija 

Projekto tikslas Projekto tikslas – gerinti pažeidžiamų grupių nuteistųjų laikymo sąlygas 

laisvės atėmimo vietose. Projektas, atsižvelgiant į jo tikslą, turi 3 kryptis.  

Projekto pirmąja kryptimi siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimą įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms: 

turintiems psichinę ar protinę negalią, sergantiems pavojingomis ar ypač 

pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis (ŽIV/AIDS, tuberkulioze, virusiniais 

hepatitais), sergantiems priklausomybės ligomis, motinoms, auginančioms 

vaikus iki 3 m. Šiuo metu visiems įkalintiems asmenims (tame tarpe ir pirmiau 

išvardintoms pažeidžiamoms grupėms) reikalingos stacionarinės paslaugos 

teikiamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – LAVL) Vilniaus 

padalinyje. Ši įstaiga veikia patalpose, kurių projektinė paskirtis dalinai 

adaptuota sveikatos priežiūros paslaugoms teikti. LAVL perkėlimas į 

Pravieniškes užtikrins racionalesnį ir efektyvesnį įstaigos administravimą.  

Projekto antrąja kryptimi siekiama sumažinti neigiamą įkalinimo poveikį 

labiausiai pažeidžiamoms grupėms Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos 2-valdyboje (toliau – Pravieniškių PN-AK) bei pagerinti tokių grupių 

resocializacijos kokybę. Priklausomų nuteistųjų skaičius tarp įkalintų asmenų 

apie 1500, kas sudaro 14 – 15 proc. nuo bendro įkalintųjų skaičiaus. 

Pravieniškių PN-AK yra apie 300 nuteistųjų turinčių įvairių priklausomybių, 

kurie apie 10 % visų įstaigoje laikomų asmenų. Norint suteikti jiems tinkamą 

resocializaciją bei medicininių paslaugų kokybę, reikia steigti Priklausomų 

asmenų reabilitacijos centrus. Steigiant reabilitacijos centrą Pravieniškių PN-

AK įkalinimo vietų skaičius nebus didinamas, atskiras sektorius bus izoliuotas 

nuo kitų sektorių. Įgyvendinus projektą  30 vietų priklausomų asmenų 

reabilitacijos sektoriuje Pravieniškių PN-AK bus vykdoma Priklausomų 

asmenų reabilitacijos grupės programa.  Prognozuojama, kad per 12 mėnesių 

Programą baigs 30 nuteistųjų, per 4 metus – 120 nuteistųjų.  

 Projekto trečiąja kryptimi siekiama sudaryti sąlygas nuteistoms moterims, 

auginančios vaikus iki 3 m. pataisos namuose, resocializacijai ir reintegracijai. 

Panevėžio PN Vaikų (kūdikių) skyriuje nuolat vaikus iki 3 metų augina apie 8-

10 moterų. Galimybė apgyvendinti motinas su vaikais ne pataisos namuose 

sumažintų vaikus auginančių moterų izoliaciją nuo visuomenės, nuo 

pilnaverčio, vaiko psichosocialinei raidai ir ugdymui itin svarbaus gyvenimo. 

Projekto vykdymo metu nuteistoms moterims, auginančioms Panevėžio PN 

vaikus iki 3 metų, bus nupirktos ir įrengtos gyvenamos patalpos, kuriose vienu 

metu bus galimybė apgyvendinti bent 5 nuteistas motinas su savo vaikais. 

Laukiami rezultatai 1. Sergantiems įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms 

grupėms, bus teikiamos  kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, 

atitinkančios tarptautinius standartus, naudojant  modernią medicinos įrangą.  

2. Sumažinti LAVL priežiūros kaštai efektyviau naudojant patalpas ir įkalintų 

asmenų pervežimą į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.  

3. Projekto dėl atskiro izoliuoto sektoriaus įkalintiems asmenims, turintiems 

priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų, steigimo Lietuvos 

kalėjimuose, įgyvendinimas.  

4. Ne pataisos namų teritorijoje bus apgyvendinta specifinė ir labai 

pažeidžiama asmenų grupė – nuteistos moterys ir jų vaikai iki 3 metų. Tokios 

praktikos Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje dar nėra buvę. 

Įgyvendinimo terminas Iki 2016 m. balandžio mėn. 

Finansavimo šaltinis Norvegijos finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos bendrojo 



finansavimo lėšos 

Biudžetas 5411231,61 Lt 

Kontaktinis asmuo Renatas Juntonen, tel. (8 5) 271 8890, 865615517; 

el. p.  renatas.juntonen@lavl.lt   

 

 

 

 


