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Atsižvelgdamas į  2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos teisingumo sistemos plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės  2021 m.  spalio  20  d.  nutarimu Nr.  861  „Dėl  2021–2030 metų  plėtros  programos
valdytojos  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  teisingumo sistemos plėtros programos
patvirtinimo“  įtrauktą  Nacionalinio  pažangos  plano  uždavinį  8.2.  Didinti  bausmių  vykdymo
sistemos efektyvumą ir siekdamas unifikuoti laisvės atėmimo vietų įstaigose vykdomą dinaminę
apsaugą,

p a k e i č i u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-564 „Dėl dinaminio saugumo laisvės atėmimo
vietų įstaigose koncepcijos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

SAKYMASĮ
D L Ė DINAMINĖS APSAUGOS VYSTYMO BAUSMIŲ VYKDYMO

SISTEMOJE KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO

2021 m.           d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  darbo  reglamento,  patvirtinto  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  direktoriaus  2006  m.  sausio  27  d.
įsakymu  Nr.  4/07-31  ,,Dėl  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  darbo reglamento  patvirtinimo“,  7  punktu,  įgyvendindamas  Kalėjimų  departamento
vykdomą 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis
finansuojamos  programos  „Teisingumas  ir  vidaus  reikalai“  tiesioginio  finansavimo  projektą
„Lietuvos  bausmių  vykdymo  sistemos  kokybės  gerinimas“  bei  siekdamas  tobulinti  bausmių
vykdymo sistemos saugumo valdymo ir resocializacijos procesus:

1. T v i r t i n u  Dinaminės apsaugos vystymo bausmių vykdymo sistemoje koncepciją
(pridedama).



2.  P  a  v  e  d  u   Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojui,  kuriam priskirta
administruoti  nuteistųjų saugumo ir  resocializacijos  sritis  bei  Kalėjimų departamentui  pavaldžių
įstaigų direktoriams užtikrinti tinkamą Dinaminės apsaugos vystymo bausmių vykdymo sistemoje
koncepcijos įgyvendinimą.

3. P a v e d u  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu
supažindinti  Kalėjimų  departamento  darbuotojus,  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų
direktorius ir paskelbti šį įsakymą Kalėjimų departamento interneto puslapyje.

Direktorius                Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos
Direktoriaus 
2021 m. gruodžio    d. įsakymu 
Nr. 

DINAMINĖS APSAUGOS VYSTYMO BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE
KONCEPCIJA

I SKYRIUS
TEISINIS KONCEPCIJOS RENGIMO PAGRINDAS

1.  Dinaminės  apsaugos  vystymo  bausmių  vykdymo  sistemoje  koncepcija  (toliau  –
Koncepcija)  parengta  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  teisingumo
sistemos plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d.
nutarimus Nr.  861 „Dėl  2021 – 2030 metų  plėtros  programos valdytojos  Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  teisingumo  sistemos  plėtros  programos  patvirtinimo“,  uždaviniu  „8.2.
Didinti bausmių vykdymo sistemos efektyvumą“. 

2.  Taip  pat  Koncepcija  rengiama  įgyvendinant  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo ministerijos  (toliau  – Kalėjimų departamentas)  vykdomo 2014-2021 m.
Europos  Ekonominės  erdvės  ir  Norvegijos  finansinių  mechanizmų  programos  „Teisingumas  ir
vidaus reikalai“ projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ veiklas.

 

II SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Koncepcijoje pateikiama dinaminės apsaugos vystymo bausmių vykdymo sistemoje
situacijos analizė, reglamentuojami įgyvendinimo principai, tikslai, laukiami rezultatai ir rezultatų
vertinimas.

4. Koncepcijoje nustatomi būtini dinaminei apsaugai vystyti elementai ir  svarbiausios
bausmių vykdymo sistemos  personalo kompetencijos.

5.  Koncepcijos  tikslas –  apibrėžti  dinaminės  apsaugos  sampratą  ir  pateikti  gaires
ilgalaikiam dinaminės apsaugos vystymui.

6.  Koncepcija  parengta  vadovaujantis  Europos  kalėjimų  taisyklėmis,  patvirtintomis
Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2006 m. ir papildytomis 2020 m., kitomis Europos Tarybos
Ministrų  komiteto  rekomendacijomis  dėl  įkalinimo  įstaigų  personalo  etikos  kodekso,  taip  pat
Europos  Tarybos  Ministrų  Komiteto  gairėmis  dėl  kalėjimų  ir  probacijos  personalo  įvertinimo,
atrankos,  ugdymo,  mokymo  ir  profesinio  tobulinimo,  atsižvelgiant  į  esminius  Kalėjimų
departamento direktoriaus 2021 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl nuteistųjų laisvės atėmimo
bausme  resocializacijos  reformos  Lietuvoje  koncepcijos  patvirtinimo“  patvirtintos  Nuteistųjų
laisvės  atėmimo  bausme  resocializacijos  reformos  Lietuvoje  koncepcijos  principus,  tikslus,
numatomą  darbuotojų  struktūrą  ir  kvalifikacinius  reikalavimus  bei  konsultuojantis  su  projekto
„Lietuvos bausmių vykdymo sistemos gerinimas“  Norvegijos  Karalystės  partneriais  (Norvegijos
pataisos pareigūnų kolegijos (KRUS) dėstytojais, Norvegijos pataisos tarnybos direktorato (KDI)
atstovais) ir remiantis kitų šalių gerąja praktika.
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7. Koncepcijos įgyvendinimą koordinuoja Kalėjimų departamentas.
8. Pagrindinės koncepcijos sąvokos:
8.1.  Saugumas –  esminis  bausmių  vykdymo  sistemoje  taikomų  priemonių  (statinių,

organizacinių ir dinaminių procedūrų planavimas ir  vykdymas, nuteistųjų,  suimtųjų priežiūros ir
laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  apsaugos  vykdymo)  rezultatas,  kuomet  užtikrinamas  saugumas
suimtiesiems,  nuteistiesiems,  bausmių  vykdymo  sistemos  personalui  (pataisos  pareigūnams,
specialistams, darbuotojams), socialiniams partneriams, pataisos įstaigos lankytojams ir apsaugomi
bausmių  vykdymo  sistemos  materialiniai  ir  finansiniai  ištekliai,  užkardomos  neteisėtos  veiklos
(administraciniai  nusižengimai,  nusikaltimai,  baudžiamieji  nusižengimai)  laisvės  atėmimo  vietų
įstaigose. 

8.2.  Ilgalaikis saugumas –  laisvės atėmimo vietų įstaigose  efektyviai funkcionuojančių
saugumo valdymo veiksmų ir resocializacijos priemonių rezultatas, kai išėjęs iš įkalinimo įstaigos
asmuo  savo  gyvenimą  kuria  pagal  teisės  normas,  visuomenės  moralę ir  nekelia  pavojaus
aplinkiniams.

8.3. Statinė  apsauga –  saugumui  užtikrinti  būtinos  techninės,  inžinerinės  priemonės,
diegiamos inovacijos laisvės atėmimo vietų įstaigose. 

8.4. Organizacinė  apsauga  –  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  veikloje   naudojamos
tvarkos,  taisyklės  ir  atliekamos  kasdieninės  procedūros  (patikrinimai,  skaičiavimai,  judėjimo
kontrolė, rizikos vertinimas, informacijos perdavimas, kratos, apžiūros ir kt.), nuteistųjų ir suimtųjų
priežiūros laisvės atėmimo vietų įstaigose apsaugos vykdymas.

8.5.  Dinaminė  apsauga –  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  personalas (vadovybė,
pareigūnai,  karjeros  valstybės  tarnautojai  ir  kiti  darbuotojai)  tiesioginio  darbo  su  suimtaisiais,
nuteistaisiais  metu  su  jais  palaiko  profesionaliai pozityvius  santykius,  siekia  individualiai  juos
pažinti  ir  suprasti,  užima  suimtuosius,  nuteistuosius  prasminga  veikla,  vertina  galimą  riziką,  ją
valdo  ir  tokiu  būdu  užtikrina  saugią  aplinką  sau  ir  laisvės  atėmimo  vietos  įstaigos  personalui,
socialiniams partneriams, lankytojams.

8.6. Profesionaliai  pozityvūs  santykiai – laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  personalas
(pataisos  pareigūnai,  karjeros  valstybės  tarnautojai  ir  darbuotojai,  dirbantys  pagal  darbo sutartį)
nuolat mokomas ir skatinamas suformuoti individualius, pagarba grįstus profesinius, individualius,
žmogiškus santykius su suimtaisiais, nuteistaisiais, juos pažinti ir suprasti kaip asmenis, matyti tiek
jų poreikius, tiek rizikas, kurias jie gali kelti, taip pat suteikti jiems pagalbą sprendžiant problemas,
užmegzti su jais konstruktyvų dialogą bei pabrėžti jų teigiamas savybes.

  Šie profesiniai santykiai turi aiškias ribas ir grindžiami Kalėjimų departamento, laisvės
atėmimo vietų įstaigų teisės aktais.

III SKYRIUS
ESAMA SITUACIJA 

9. Galiojančiame teisiniame reguliavime nėra vieningos dinaminės apsaugos sampratos ir
unifikuoto taikymo, todėl nėra vieningos praktikos.

10.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2014  m.  gruodžio  30  d.  įsakymu  Nr.  V-564
patvirtintoje  „Dinaminio  saugumo  Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose  koncepcijoje“,  nurodyta:
„Dinaminis saugumas – pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų bei priemonių visuma, kuria siekiama
tinkamai reaguoti į laisvės atėmimo vietų įstaigose funkcionuojančių apsaugos sistemų pažeidimus,
identifikuoti kriminogeniniu požiūriu rizikingas ar kritines situacijas, atpažinti individualias kritines
nuteistųjų būkles (agresija, frustracija, savižudybės rizika, depresija, apsvaigimas, patirta prievarta
ir kt.), tinkamai į jas reaguoti ir konsultuoti nuteistuosius socialiniais klausimais“.

11.  2018 m. birželio mėn. 29 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų
veiklos  įstatymo  2  straipsnyje  įtvirtinta  dinaminės  priežiūros  sąvoka  –  tai  nuteistųjų
resocializacijos, socialinės pagalbos suimtiesiems ir jų elgesio kontrolės priemonių visuma.

12. Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos (toliau – Apsaugos ir
priežiūros  instrukcija),  patvirtintos  2020 m.  balandžio  1  d.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus
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įsakymu Nr.  V-88,  antrame  skirsnyje  nurodoma paskirtis  ir  vykdymo ypatumai  t.  y.  dinaminė
priežiūra  apima  suimtųjų  (nuteistųjų)  nuolatinę  elgesio  kontrolę  jų  buvimo  vietose,  renkant,
fiksuojant ir perduodant svarbią informaciją atsakingiems pataisos pareigūnams. Dinamine priežiūra
siekiama identifikuoti  kriminogeniniu  požiūriu  rizikingas  ar  kritines  situacijas,  atpažinti
individualias  kritines  suimtųjų  (nuteistųjų)  būkles  (agresiją,  frustraciją,  savižudybės  riziką,
depresiją,  apsvaigimą,  patirtą  prievartą  ir  kt.),  tinkamai  į  jas  reaguoti  ir konsultuoti  suimtuosius
(nuteistuosius)  realizuojant  jų  teises.  Apsaugos  ir  priežiūros  instrukcijoje 25  straipsnis  numato
pareigūnų,  atliekančių  dinaminės  priežiūros  funkcijas,  kurios   siauros,  bendrinės  ir  sudaro
prielaidas, pareigūnams pavesti vykdyti įvairias Saugumo valdymo skyriaus užduotis.

13. Laisvės atėmimo vietų įstaigose sukurtos specifinės specialistų pareigybės Saugumo
valdymo  skyriuje  dinaminei  priežiūrai  vykdyti,  kas  suponuoja  tik  nedidelės  dalies  pataisos
pareigūnų  įtraukimą į  dinaminės priežiūros vykdymą. Tokia situacija klaidinanti,  nes kitiems, ne
dinaminės  priežiūros  specialistams,  nors  ir  atliekantiems  panašias  ar  net  tapačias  funkcijas  ir
dirbantiems su tuo pačiu asmeniu, nekeliamas reikalavimas laikytis dinaminės apsaugos principų.

14.  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodekse,  Lietuvos  Respublikos  suėmimo
vykdymo įstatyme nurodyti laisvės atėmimo vietų įstaigų pareigūnų veiksmai (kontrolė, tramdymas,
riaušių malšinimas), specialiųjų priemonių naudojimas  (lazdos, dujos, antrankiai) laisvės atėmimo
vietų  įstaigų  nuteistųjų  ar  suimtųjų  veiksmų  (badavimas,  atsisakymas  dirbti  ar  vykdyti  kitus
administracijos įsakymus ir nurodymus  ir kt.) atveju. Tačiau pasigendama detalesnių  priemonių
tokių, kaip pareigūnų kasdieninis elgesys su nuteistaisiais,  bendravimas,  profesionaliai  pozityvių
santykių kūrimas ir palaikymas.

15. 2020 m.  Lietuvos teisės instituto vyr. mokslo darbuotojo dr. Roko Uscilos mokslinėje
studijoje „Dinaminio saugumo koncepcija laisvės atėmimo vietose“ išanalizavus Lietuvos bausmių
vykdymo sistemos patirtį, pastebėta, kad dinaminės priežiūros įgyvendinamas paliktas savieigai, iš
esmės priklauso nuo įstaigų vadovų, netolygus žmogiškųjų resursų paskirstymas įstaigos viduje,
pabrėžiama, kad pareigūnų veiklos paskirtis nėra vien tik kontrolė ir režimo užtikrinimas.

16. Laisvės atėmimo vietų įstaigose susiklosčiusi  praktika rodo, kad įstaigose dinaminė
priežiūra  taikoma  tik  tam  tikrai  kategorijai  asmenų,  išskiriami  dinaminiai  korpusai,  pabrėžiant
asmenų  laikymo  sąlygas,  bet  ne  pataisos  pareigūnų  bendravimas  su  suimtaisiais,  nuteistaisiais.
Praktikoje natūraliai klostosi poreikis naudoti vieningą apibrėžimą ir formuoti unifikuotą sampratą.

17.  Kalėjimų  departamento  taikoma  praktika,  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau – Mokymo centras), atliktos pataisos
pareigūnų apklausos atskleidė, kad personalas dinaminę priežiūrą suvokia skirtingai ir nurodė, kad
įstaigose vyrauja nuomonė, jog dinaminė priežiūra yra tik dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų
darbas, kai kurie mano, kadangi dinaminės priežiūros specialistų pareigybės yra Saugumo valdymo
skyriaus sudėtyje,  todėl šie specialistai  neturėtų dalyvauti resocializacijos procese, dėl pareigūnų
trūkumo dažnai dinaminės priežiūros specialistai tiesiog vykdo saugumo valdymo funkcijas (2021
m. kovo 24 d. pažyma Nr. LV-1643 apie dinaminės priežiūros vykdymą).

18.  Nemažai  diskusijų  kyla  kalbant  apie  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  personalo  ir
suimtųjų,  nuteistųjų pozityvių santykių kūrimą, kurie yra dinaminės  apsaugos vienas iš  esminių
elementų.  Neretai  pataisos  pareigūnų kasdieninis bendravimas su įkalintais asmenimis laikomas
artimu,  įtartinu  santykiu,  abejojama  pareigūno  reputacija,  darbo  esme  tampa  nuteistųjų
išvedžiojimas, mechaninis funkcinis užduočių atlikimas.

19. Pastebima pataisos pareigūnų kompetencijos stoka taikant dinaminės apsaugos metodą.
Dalis  pareigūnų,  kitų  darbuotojų turėtų  stiprinti   bendravimo,  sudėtingų tarpasmeninių  situacijų
valdymo  gebėjimus,  gilinti  žinias  žmogaus  pažinimo,  konfliktų  sprendimo  srityse,   mokytis
motyvuojančio  pokalbio,  rizikos  vertinimo ir  valdymo principų ir  ugdyti  gebėjimus  nustatyti  ir
išlaikyti  ribas,  profesiniu  elgesiu  būti  pavyzdžiu  ir  daryti  teigiamą  poveikį  suimtiesiems,
nuteistiesiems.

20. Atkreiptinas dėmesys į esamus darbo krūvius, kurie dėl neužpildytų etatų, dėl darbo
organizavimo ypatumų bei didelės įkalintų asmenų kaitos yra ženkliai per dideli (2021 m. kovo 24
d. pažyma apie dinaminės priežiūros vykdymą LV-1643).  Siektinas rodiklis, kad 80 proc. laisvės
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atėmimo  vietos  įstaigos  personalo  (pataisos  pareigūnai,  kiti  darbuotojai)  dirbtų  tiesiogiai  su
suimtaisiais, nuteistaisiais taikydami dinaminės apsaugos metodą.

IV SKYRIUS
DINAMINĖS APSAUGOS METODO SAMPRATA IR VERTĖ

21. Dinaminė apsauga – laisvės atėmimo vietų įstaigų personalo, tiesiogiai bendraujančio
su  suimtaisiais,  nuteistaisiais,  taikomas  veiklos  metodas,  grindžiamas  pozityvių,  profesionalių
santykių  užmezgimu ir  palaikymu.  Tiesiogiai  dirbantis  personalas  turi  gerai  pažinti  prižiūrimus
asmenis,  suprasti  jų  asmeninę  padėtį,  jautriai,  tačiau  nesukeliant  grėsmės  saugumui,  reaguoti  į
suimtųjų, nuteistųjų poreikius.

22. Kuriami profesionaliai pozityvūs santykiai su suimtaisiais, nuteistaisiais, jų pažinimas
ir  jautrios  padėties  supratimas  yra  svarbūs  siekiant  valdyti  nuolat  kintančias  situacijas.  Laiku
reaguojant ir sprendžiant kasdieninius suimtųjų, nuteistųjų klausimus, stebint ir vertinant rizikas,
neleidžiama problemoms išsivystyti į konfliktus, krizes ar kitas pavojingas situacijas. 

23. Dinaminės apsaugos svarbus elementas – suimtųjų, nuteistųjų užimtumas prasminga
veikla.

24. Pataisos įstaigos personalo žmogiškas, pagarbus, ramus, profesionalus bendravimas
su  suimtaisiais,  nuteistaisiais  padeda  juos  asmeniškai  geriau  pažinti,  suprasti  elgesio  priežastis,
mažina  priešiškumą,  stiprina  pasitikėjimą  ir  bendradarbiavimą,  sukuria  saugumo  atmosferą.
Personalas  rodydamas  pageidaujamo  elgesio  pavyzdį  įkalintus  asmenis  motyvuoja  teigiamiems
elgesio pokyčiams.

 25.  Dinaminės  apsaugos  metodas  padeda  geriau  ir  greičiau  identifikuoti  galimas
rizikingas  situacijas,  pastebėti  suimtųjų,  nuteistųjų  nuotaikų,  elgesio  pasikeitimus  ir  įgalinti
personalą  susidoroti  su  neigiamomis  situacijomis,  joms  neperaugus  į  pavojingas.  Sudaroma
galimybė sumažinti autoagresijos, savižudybių atvejus, užkardyti nuteistųjų tarpusavio konfliktus,
smurtinius veiksmus ir apsaugoti pažeidžiamus suimtuosius, nuteistuosius.

26. Laisvės atėmimo vietų įstaigų personalas, taikantis dinaminės apsaugos metodą, savo
elgesiu  tampa  pavyzdžiu  suimtajam,  nuteistajam  ir,  palaikydamas  saugią  atmosferą,  siekia
resocializacijos tikslų.

27. Laisvės atėmimo vietų įstaigų personalo pozityvūs santykiai su suimtuoju, nuteistuoju
sukuria palankų mikroklimatą įstaigoje, mažėja konfliktinių, pavojingų situacijų, agresijos, gerėja
pačių pareigūnų ir darbuotojų pasitenkinimas darbu.

28.  Profesionalus  elgesys  su  suimtuoju,  nuteistuoju  yra  individualizuotas  požiūris  į
žmogų ir reikiamą jam pagalbą laisvės atėmimo vietų įstaigose.

29. Tiesiogiai su suimtaisiais, nuteistaisiais kontaktuojančio personalo pagrindinė veiklos
priemonė – bendravimas.  Ir  tik  išnaudojus  visas  įmanomas  komunikacijos  galimybes,  situacijai
suvaldyti  gali  būti  panaudojamos  specialiosios  priemonės.  Fizinės  prievartos  taikymas  yra
kraštutinė  priemonė,  galima  naudoti  tik  išnaudojus  kitas  įmanomas  priemones  saugumo  ir
resocializacijos tikslams pasiekti. Laisvės atėmimo vietų įstaigose elgesys su suimtuoju, nuteistuoju
visada turi būti grindžiamas teisingumu ir sąžiningumu. Svarbus dinaminės apsaugos elementas –
saugumo įkalinimo įstaigoje užtikrinamas, remiantis kvalifikuotais kasdieninių rizikų vertinimais.
Geriausias  būdas  surinkti  žinias  apie  suimtuosius,  nuteistuosius  –  su  jais  užmegzti  ir  palaikyti
profesionalius santykius.

30. Tinkamai taikomas dinaminės apsaugos metodas prisideda prie ilgalaikio saugumo:
laisvės  atėmimo  vietoje  suimtasis,  nuteistasis  mokosi  būti  socialus,  gali  pasijausti  priimtu
visuomenės  nariu,  mažėja  neapykanta,  gerėja  laisvės  atėmimo  vietos  personalo  savijauta,
pasitenkinimas darbu, stiprėja resocializacijos priemonių poveikis, mažėja tikimybė, kad išėjęs iš
įkalinimo įstaigos asmuo nusikals, todėl visuomenė tampa saugesnė.
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V SKYRIUS
DINAMINĖS APSAUGOS TAIKYMAS 

31. Dinaminės apsaugos taikymo ypatumai:
31.1.  Įstaigose suimtųjų  ir  nuteistųjų  skirstymas į  mažus,  autonominius  segmentus  ne

daugiau 30 vietų.
31.2. Kiekvienas autonominis segmentas turi turėti bendras laisvalaikio patalpas, patalpą

individualioms, privačioms konsultacijoms, kontaktinių pareigūnų kabinetus, telefoninių skambučių
suteikimo vietas.

31.3.  Kiek  įmanoma  daugiau  pareigūnų  turi  dirbti  kontaktinį  darbą  tiesiogiai  su
suimtaisiais,  nuteistaisiais.  Tiesiogiai  dirbančių  su  suimtaisiais,  nuteistaisiais  pareigūnų  veiklą
koordinuojantys  pareigūnai,  vadovai,  turi  gerai  išmanyti  dinaminės  apsaugos  principus,  teikti
metodinę  pagalbą,  padėti  spręsti  profesines  problemas,  žinoti  ir  taikyti  statinės,  organizacinės
apsaugos priemones.

31.4.  Kiekvienas  suimtasis,  nuteistasis  priskiriamas  kontaktiniam  pareigūnui,  kuris
atlieka  tam  tikras  saugumo  valdymo  funkcijas  ir  resocializacijos  veiklas.  Tipinius  pareigybių
aprašymus tvirtina Kalėjimų departamento direktorius.

31.5.  Kontaktinis  pareigūnas  su  prižiūrimu  suimtuoju,  nuteistuoju  kuria  profesionalų,
pozityvų  santykį,  bendrauja  kasdieninėse  situacijose,  padeda  asmeniui  adaptuotis  įstaigoje,
supažindina su taisyklėmis, paaiškina režimo reikalavimus, atsako į klausimus, priima prašymus,
nukreipia  reikiamiems  specialistams,  skatina  ir  palaiko  prižiūrimo  asmens  pažangą,  motyvuoja
laikytis tvarkos.

31.6.  Siektina, kad kontaktinis pareigūnas dirbtų ne daugiau su 15 prižiūrimųjų. 
31.7. Pagrindinė kontaktinio pareigūno veikla – tiesioginis bendravimas su prižiūrimais

asmenimis,  buvimas  kartu  su  jais  įvairiose  veiklose,  pokalbiai  tiek  individualiai,  tiek  grupėje,
saugumui  ir  resocializacijai  svarbių  ženklų  fiksavimas,  išklausymas,  asmens  poreikių
išsiaiškinimas,  teisės aktų nustatyta tvarka pagalba suimtiesiems,  nuteistiesiems realizuoti  teises,
vykdyti resocializacijos plane numatytas priemones.

31.8.  Reguliariai  ir  pagal  poreikį  organizuojami  konkretaus  suimtojo,  nuteistojo,  jo
kontaktinio  pareigūno  ir  su  asmeniu  dirbančios  specialistų  komandos  („multidisciplininės
komandos“),  įskaitant  socialinius  partnerius  (nevyriausybines  organizacijas,  dvasininkus,
mokytojus, gamybos meistrus) pagalbos planavimas ir laisvės atėmimo vietos įstaigos personalo
veiklų  planavimas,  elgesio  strategijų  pasirinkimas,  rizikos,  saugumo,  resocializacijos  aspektų
vertinimas  bendrų pasitarimų metu. 

31.9. Kontaktiniai pareigūnai dirba komandoje (po kelis tame pačiame įstaigos segmente)
ir pavadavimo atveju pasidalina svarbia informacija apie prižiūrimus asmenis.

31.10. Kontaktiniams pareigūnams neskiriamos užduotys, kurios tiesiogiai nėra susijusios
su jų prižiūrimais suimtaisiais, nuteistaisiais, pildoma dokumentacija turi būti minimali, tikslingai
struktūruota ir skaitmenizuota, naudojamos duomenų bazės.

31.11.  Laisvės  atėmimo vietos  įstaigoje  kuriama pozityvi  saugumo kultūra,  padedanti
pasiekti  geresnių  rezultatų.  Tai  reiškia,  kad  vadovavimo  stilius  turi  padėti  personalui  taikyti
dinaminės apsaugos metodą. Laisvės atėmimo vietos įstaigos vadovai,  aukštesniosios grandies ir
aukščiausios  grandies  pareigūnai   elgiasi  pagarbiai,  skatina  konstruktyvius  personalo  tarpusavio
santykius, veiklą organizuoja komandinio darbo principu ir deda pastangas, kad personalas jaustųsi
saugūs. 

Vystant dinaminę apsaugą kaip koncepciją ir darbo metodą, reikia įtvirtintų nuostatų ir
uždavinių, kurie leistų personalui jausti  vadovų palaikymą vykdant savo įgaliojimus.  Tai leidžia
padaryti  reguliarūs  aptarimai,  kuriuose  dalijamasi  informacija  apie  suimtuosius,  nuteistuosius  ir
kiekvieną dieną vertinamos rizikos.

Įkalinimo įstaigos  vadovaujantis  personalas  yra  atsakingas  už  tai,  kad  būtų  sudarytos
sąlygos,  reikalingos  darbuotojams  saugiai  ir  pagarbiai  bendrauti  su  kiekvienu  suimtuoju,
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nuteistuoju,  o  žinios  ir  technologijos  būtų  pritaikytos  atsižvelgiant  į  situacijas,  kurios  gali  kilti
kasdieniame darbe.

31.12.  Kontaktinis pareigūnas valdo informaciją, susijusią su jam priskirtu suimtuoju,
nuteistuoju.  Tiesiogiai  nedirbančio  arba  minimaliai  bendraujančio  su  suimtaisiais,  nuteistaisiais
personalo  dalis  vadovaujasi  bendradarbiavimo,  metodinės  pagalbos  ir  operatyvumo  principais,
siekiant padėti  kontaktiniams pareigūnams, kad jie galėtų savo prižiūrimam asmeniui  paaiškinti,
išsamiai atsakyti į visus klausimus ir padėti spręsti kilusias problemas.

31.13.  Kiti  pareigūnai,  specialistai,  darbuotojai,  kurie  kontaktuoja  su  suimtaisiais,
nuteistaisiais,  privalo  taikyti  dinaminio  apsaugos  principus,  elgtis  pagal  vieningas,  atvejų
aptarimuose nustatytas bendravimo su laikomu asmeniu strategijas, turi bendravimo metu, priimant
sprendimus, siekti resocializacijos tikslo.

31.14.  Kontaktiniams  pareigūnams  keliami  aukštesni  išsilavinimo  reikalavimai
(prioritetas socialinių mokslų srityje), būtini geri komunikacijos, socialiniai įgūdžiai. 

31.15.  Turi  būti  reguliariai  organizuojami  dinaminės  apsaugos  taikymui  reikiamų
kompetencijų stiprinimo mokymai Mokymo centre ar laisvės atėmimo vietų įstaigose.

31.16.  Kontaktiniams  pareigūnams  reguliariai  turi  būti  organizuojamos  intervizijos,
siekiant padėti reflektuoti apie darbe vykusias situacijas su prižiūrimais asmenimis Mokymo centre
ir laisvės atėmimo vietų įstaigose. Personalui, bendraujančiam su suimtaisiais, nuteistaisiais taip pat
organizuojami atvejų aptarimai, siekiant padėti įsisąmoninti veiksmingas darbo strategijas ir taktiką.

32. Dinaminė apsauga koreliuoja su statine ir organizacine apsauga.  Dinaminė apsauga
nepakeičia statinės apsaugos, bet papildo ir prisideda prie veiksmingesnių ir tinkamesnių saugumo
užtikrinimo  priemonių.

33.  Dinaminės  apsaugos  taikymo  metodines  rekomendacijas  tvirtina  Kalėjimų
departamento direktorius.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34.  Kalėjimų  departamentas,  bendradarbiaudamas  su   Mokymo centru,  akademinėmis
bendruomenėmis,  nevyriausybinėmis  organizacijomis,  vykdo  dinaminės  apsaugos  taikymo
stebėjimą, teikia metodinę pagalbą dėl dinaminės apsaugo praktinių taikymo aspektų, organizuoja
gerosios praktikos pasidalinimo susitikimus, seminarus, apvaliojo stalo diskusijas.

_________________________
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