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PRATARMĖ 
 
 

Kriminalinių bausmių vykdymas yra savarankiška specifinė valstybi-
nio valdymo sritis. Nusikalstamumo didėjimas lemia nuteistųjų laisvės atė-
mimu daugėjimą, pataisos įstaigų perpildymą, o tai neigiamai veikia visą 
nuteistųjų pataisos procesą, didėja recidyvinis nusikalstamumas. Kitaip ta-
riant, bausmių vykdymo sistema neefektyvi, neatitinka valstybės investicijų 
į šios svarbios socialinės problemos sprendimą. 

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, buvo 
pradėta visos valstybinio valdymo sistemos pertvarka demokratiniais pa-
grindais, reorganizuojamos senos ir kuriamos naujos valdymo institucijos, 
atitinkančios politinius, socialinius, ekonominius, tarptautinius pokyčius 
valstybės viduje ir už jos ribų. 1993 metais Seimas priėmė pirmąjį visos 
Respublikos teisinės sistemos reformos metmenų programos variantą, o 
1998 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. VIII-810 „Dėl Teisinės sistemos refor-
mos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ pateikė esminę valsty-
bės teisinės sistemos pertvarkymo, taip pat ir bausmių vykdymo sistemos 
programą. 2002 m. Seimas priėmė Bausmių vykdymo kodeksą, kuris įsiga-
liojo nuo 2003 m. gegužės 1 d. Šio kodekso pagrindu buvo priimti poįsta-
tyminiai teisės aktai, pataisos darbų kolonijos reorganizuotos į pataisos na-
mus, pertvarkytas jų veiklos turinys. Visa sistema buvo suderinta su tarp-
tautiniais elgesio su nuteistaisiais standartais. Prasidėjo trečias reformos 
etapas – bausmių vykdymo sistemos valdymo, nuteistųjų socialinės reabili-
tacijos, integracijos į visuomenę ir kitų susijusių procesų tobulinimas, t. y. 
siekiama padaryti sistemą veiksmingą, optimalią ir ekonomišką. 

Administracinė veikla pataisos įstaigose kaip mokymo disciplina dės-
toma Mykolo Romerio universiteto penitencinės teisės ir veiklos specialy-
bės studentams nuo 1993 mokslo metų pagal parengtą ir Universiteto senato 
patvirtintą 4 kreditų apimties dalyko dėstymo programą. Šios programos 
pagrindu parengti paskaitų konspektai, seminarų planai, praktinės užduotys 
ir mokomosios praktikos programos pataisos įstaigų pagrindinėse tarnybo-
se. 

Dėstomo dalyko tikslas – suteikti studentams teorinių žinių apie patai-
sos įstaigų administravimo principus, metodus, veiklos formas, santykių 
subjektus ir visą valdymo procesą, problemas, proceso tobulinimo perspek-
tyvas. 
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Administracinės veiklos pataisos įstaigose vadovėlis yra dešimties me-
tų trukmės teorinių ir praktinių žinių studija, paremta administracinės, 
bausmių vykdymo, baudžiamosios, baudžiamojo proceso, kitų teisės šakų, 
taip pat šiuolaikinės vadybos pagrindais. Vadovėlį sudaro dvi dalys: ben-
droji ir specialioji. Bendrojoje dalyje pateikiama valstybinio valdymo sąvo-
ka, turinys, principai, metodai, formos, valdymo aktai, pateikiamos žinios 
apie bausmių vykdymo sistemą, struktūrą, valstybės tarnybą Kalėjimų de-
partamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžiose institucijose. Specia-
liojoje dalyje nagrinėjama pataisos įstaigų tarnybų, pareigūnų veikla įgy-
vendinant pagrindinius bausmių vykdymo tikslus ir uždavinius. 

Esu dėkingas vadovėlio recenzentams – Vilniaus universiteto docentui 
dr. Gintarui Švedui ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos Mokymo centro direktoriui docentui dr. Dmitrijui 
Usikui – už pareikštas kritines pastabas, pasiūlymus, į kuriuos atsižvelgiau 
tobulindamas vadovėlio turinį ir struktūrą. 

Tikiuosi, kad vadovėlis pasitarnaus studijuojantiems penitencinės tei-
sės ir veiklos discipliną, taip pat pataisos įstaigų darbuotojams, siekiantiems 
tobulinti valdymo procesus. 

Šis vadovėlis nėra tobula pataisos įstaigų administracinės veiklos studi-
ja. Sistema nuolat kinta, ji integruojama į Europos Sąjungos penitencines 
struktūras, todėl turime nuolat ieškoti sprendimų, diegti naujas, progresy-
vias sistemos valdymo formas.  

Lauksiu kritinių pastabų, pasiūlymų, kurie padės tobulinti vadovėlį. 
 
 
 

Pranas Valentinas Stalioraitis 
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1 skyrius.  
VALSTYBINIO VALDYMO SĄVOKA,  
PRINCIPAI, FORMOS IR METODAI.  
VALDYMO AKTAI 
 
 
 
 
 
1.1. BENDROJI SOCIALINIO VALDYMO SĄVOKA. 

VALSTYBINIS IR VISUOMENINIS VALDYMAS 
 

Socialinis valdymas būdingas specifinei sferai – žmonių visuomenei. 
Jo būtinumą lemia bendra žmonių veikla ir jų bendro gyvenimo poreikiai. 
Todėl socialinio valdymo paskirtis yra visuomenės ar tam tikros jos dalies 
bendro gyvenimo bei veiklos organizavimas, reguliavimas, koordinavimas 
remiantis bendrais visuomenės interesais ir tikslais. Socialiniam valdymui 
būdinga sąmoninga, tikslinga, kryptinga ir valinga veikla, kuria siekiama 
formuoti kitų valdymo sistemos dalyvių elgesį ir veiksmus. 

Valdymo procesai vyksta tam tikru būdu organizuotoje aplinkoje, kuri 
vadinama sistema. Sistemą sudaro tarpusavyje susiję ir tam tikras funkcijas 
atliekantys struktūriniai elementai, kuriuos turi sieti vienybė, organizuotu-
mas, komunikacija. Tokias sąsajas užtikrina valdymas. Valdymo sąvoka 
reiškia sąmoningą, valingą veiklą, kuri veikia socialinę sistemą, keičia jos 
būseną, kokybę, padeda jai vystytis, siekti užsibrėžtų tikslų ir išspręsti už-
davinius (žr. 1 schemą). 

Valdymu veikiama žmogaus arba žmonių grupės valia. Valdymo san-
tykiuose dominuoja įsakmus, įpareigojantis valdančiojo reikalavimas val-
domajam, kuriuo siekiama konkretaus tikslo. Santykiai reguliuojami visuo-
tinai priimtinomis taisyklėmis, t. y. teisės normomis, kurios nustato santy-
kių subjektų teises ir pareigas. 



 

 

12 

1 schema. Socialinio valdymo rūšys: valstybinis ir visuomeninis valdymas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valstybinio valdymo esmę ir pobūdį lemia valstybės prigimtis. Yra to-
kie valstybinio valdymo požymiai: 

1) valdymo procese įgyvendinami valstybės tikslai, uždaviniai, funk-
cijos; 

2) valdymo funkcijas vykdo specialūs subjektai, kuriuos sudaro vals-
tybė; 

3) šie subjektai veikia valstybės vardu ir pavedimu; 
4) jiems suteikiami būtini valstybiniai valdiniai įgaliojimai; 
5) jų veiklos ribas nustato valstybė teisės normomis; 
6) svarbiausi veiklos klausimai reguliuojami teisės aktais. 
Valstybinį valdymą vykdo specialūs valdymo subjektai – vykdomo-

sios valdžios institucijos. Valdymo institucijų paskirtis yra įgyvendinti įsta-
tymus bei poįstatyminius aktus ir organizuoti jų vykdymą. 

Valdymo veiklai, arba administracinei veiklai, būdingas tvarkomasis 
pobūdis. Valdymo institucijos pagal hierarchinio pavaldumo santykius tei-
kia pavaldiems subjektams privalomus vykdyti nurodymus, paliepimus bei 

Socialinis valdymas 

Valstybinis 
valdymas 

Visuomeninis 
valdymas 

Valdymo sistema 

 
Įstatymus 

leidžiančios 
institucijos 

 

Vykdomosios  
institucijos 

pagal valdymo 
sferas 

 
Teisėtumą 

užtikrinančios 
institucijos 

Vietos savivaldos 
institucijos 
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patvarkymus. Ši veikla yra valdingo pobūdžio, jai būdinga leisti valdymo 
aktus, taikyti skatinimo bei prievartos priemones ir kita. Kitaip tariant, insti-
tucijos turi poįstatyminės veiklos teisę. 

Valstybinis valdymas apima visas svarbiausias valstybės ir visuomeni-
nio gyvenimo sritis, t. y. administracinę, politinę, ūkio, kultūros, sveikatos 
apsaugos, užsienio, vidaus tvarkos, baudžiamąją, bausmių vykdymo ir kt. 
Be to, valstybė užtikrina piliečių teisių, laisvių, teisėtų interesų bei pareigų 
įgyvendinimą. Labai svarbus yra organizuojantis valdymo pobūdis, nes 
valstybė suvienija visų sluoksnių, institucijų, visuomeninių organizacijų, pi-
liečių, religinių bendruomenių pastangas siekti bendrų tikslų, reguliuoja ir 
koordinuoja jas. Tokiu būdu užtikrinamas visų socialinių procesų nuosek-
lumas ir tęstinumas. 

Visuomeninis valdymas – tai valstybės demokratijos garantas. Vals-
tybinio ir visuomeninio valdymo santykis lemia valstybės demokratiškumo 
lygį ir laipsnį. Visuomeninis valdymas įgyvendinamas per politines, visuo-
menines, profesines organizacijas, miestų, rajonų savivaldą, žiniasklaidos 
priemones. Visi piliečiai turi teisę savanoriškai burtis į įvairaus pobūdžio 
visuomeninius susivienijimus, reikšti savo nuomonę, požiūrį valstybinio ir 
visuomeninio gyvenimo klausimais. Valstybės stiprybė priklauso nuo jos 
piliečių sąmoningumo. 

Visuomeninis valdymas vykdomas teisinėmis ir neteisinėmis formo-
mis, todėl šioje veikloje priimti teisės aktai įprastai yra privalomi tik atitin-
kamų visuomeninių organizacijų viduje. Visuomeniniu valdymu ugdoma 
piliečių savimonė, puoselėjami papročiai, tradicijos, diegiamos siektinos 
moralės, dorovės normos. 
 
 

1.2. ADMINISTRACINIAI TEISINIAI SANTYKIAI 
 

Administraciniai teisiniai santykiai yra visuomeninių santykių dalis ir 
atsiranda specifinėje socialinio gyvenimo sferoje – valdyme, t. y. valdymo 
institucijoms įgyvendinant valdymo funkcijas. Santykiams būdingas priva-
lomasis subjektas – valstybės valdymo institucija. Santykiai paprastai atsi-
randa vienos šalies iniciatyva. Ginčai tarp santykio šalių sprendžiami admi-
nistracine tvarka. Šalis, pažeidusi normos reikalavimus, atsako ne antrajai 
santykio šaliai, o valstybei (jos institucijai). 

Administracinių teisinių santykių struktūra yra tarpusavyje susijusių 
būtinų elementų visuma: santykių subjektai, santykių objektas ir santykių 
turinys. 
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Administracinių teisinių santykių subjektai – tai juridiniai ir fiziniai 
asmenys, kurie teisės aktų numatyta tvarka vykdo jiems pavestas funkcijas, 
turi teises bei pareigas ir atsako už savo sprendimus. Santykių subjektai pa-
gal teisines galias, kompetenciją sąlygiškai skirstomi į: 

1) subjektus, kurie tiesiogiai vykdo valstybės valią, veikia jos vardu, 
pavedimu (valstybės ir savivaldybių įstaigos, valstybės pareigūnai 
bei tarnautojai);  

2) subjektus, kurie tiesiogiai nesusiję su bausmių vykdymo sistemos 
uždaviniais, atlieka pagalbines, aptarnaujančias funkcijas ir veikia 
kai kuriuos nuteistųjų pataisos procesus. Tai – visuomeninės orga-
nizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, jų nariai, tarptauti-
nės institucijos; 

3) Respublikos piliečiai, užsieniečiai; 
4) nuteistieji bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. 
Administracinių teisinių santykių turinį sudaro subjektinės teisės ir pa-

reigos. Subjektinė teisė – tai teisinio santykio dalyvio (subjekto) leistinas 
elgesys, kuriuo jis įgyvendina jam paskirtas funkcijas, įstaigos, tarnybos 
tikslus, uždavinius. Subjektine teise santykių dalyvis gali naudotis savo 
nuožiūra pasirinkdamas vieną iš keleto elgesio variantų. Tačiau teisės nor-
mos tuo pačiu metu nustato subjekto elgesio ribas, kada subjektas privalo 
atitinkamai reaguoti, t. y. priimti vieną ar kitą sprendimą. Šiuo atveju atsi-
randa subjekto teisinė pareiga, t. y. subjekto privalomo elgesio variantas. 
Santykių dalyvių pareiga gali įpareigoti susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų ir 
teisiškai atsakyti už savo veiksmus. 

Taigi administracinių teisinių santykių šalis sieja abipusės teisės ir 
pareigos. Viena šalis turi teisę reikalauti tam tikro elgesio, o kita šalis turi 
paklusti ir įvykdyti jai skirtą pareigą. Tačiau tik ta santykio šalis, kuri turi 
administracinių įgaliojimų, gali priimti atitinkamus sprendimus, organizuoti 
jų vykdymą ir kontrolę. 

Santykių objektas – tai, dėl ko tie santykiai atsiranda. Teisinėje litera-
tūroje teigiama, kad teisinio santykio objektai gali būti daiktai, dvasinės, 
kūrybinės bei kitos materialinės ir nematerialinės vertybės. Faktiškai santy-
kių objektas yra teisės subjektų elgesys, veiksmai, kurių priežastis gali būti 
materialūs daiktai, dvasinės, kultūrinės vertybės ir panašiai.  

Administraciniai teisiniai santykiai gali būti grupuojami pagal įvairius 
kriterijus: 

1) pagal pavaldumo santykius tarp santykio šalių – vertikalūs ir hori-
zontalūs; 

2) pagal tikslinę paskirtį – pozityvieji ir deliktiniai. Pozityvieji atsi-
randa valdymo institucijoms sprendžiant pagrindinės paskirties už-
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davinius (ūkinės, socialinės, kultūrinės veiklos rezultatai). Delikti-
niai santykiai atsiranda dėl teisės pažeidimų valdymo sferoje; 

3) pagal konkretų turinį santykiai yra turtinio ir neturtinio pobūdžio; 
4) pagal subjektų pobūdį santykiai skirstomi į santykius tarp valstybės 

institucijų, valstybės tarnautojų, visuomeninių organizacijų, piliečių 
iš vienos ir kitos pusės ir t. t.; 

5) pagal gynimo būdą – ginami drausmine, administracine ir teismine 
tvarka. 

Administraciniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ir pasibaigia 
esant tam tikroms aplinkybėms, kurios ne visada nurodytos teisės normoje 
(jos hipotezėje). Tos aplinkybės vadinamos juridiniais faktais, kurie skirs-
tomi į įvykius ir veiksmus (neveikimą).  

Įvykiai – tai reiškiniai, kurie nepriklauso nuo žmonių valios, pavyz-
džiui, gaivalinės nelaimės, natūrali mirtis, termino pasibaigimas ir kt.  

Veiksmai (neveikimas) – tai žmonių valingos veiklos rezultatai. 
Veiksmai gali būti teisėti ir neteisėti. Teisėti veiksmai skirstomi į teisės ak-
tus ir teisinius poelgius. Teisės aktais, pavyzdžiui, įsakymais, nurodymais, 
paliepimais, planais, siekiama konkrečių teisinių rezultatų. Teisiniais poel-
giais nesiekiama konkrečių teisinių rezultatų, tačiau, atsižvelgiant į atitin-
kamų poelgių rezultatų reikšmingumą teisės normoms, jie priskiriami prie 
juridinių faktų, pavyzdžiui, nuteistojo pozityvus elgesys suteikia jam teisę 
gauti papildomą pasimatymą, padėką, piniginę premiją, būti lygtinai paleis-
tam iš pataisos įstaigos ir panašiai. 

Veiksmai, pažeidžiantys normų reikalavimus, yra teisės pažeidimai 
(deliktai), ir už juos taikomos prievartos ar kitos atitinkamo poveikio prie-
monės (įtikinimo).  

Neveikimas – tai asmens, tarnautojo ar kito santykio subjekto neatli-
kimas veiksmų, kuriuos privalėjo ir galėjo atlikti pagal savo pilietinę, tar-
nybinę pareigą, pavyzdžiui, aplaidumas darbe, poste, medicininės pagalbos 
nesuteikimas nukentėjusiajam ir panašiai.  
 
 
1.3. ADMINISTRACINĖS VEIKLOS  

PRINCIPAI 
 

Administracinės veiklos principai – tai pagrindinės idėjos, kuriomis 
remiantis sudaroma ir funkcionuoja atitinkama valstybinio valdymo siste-
ma, institucija. Principais laikomos tik tokios idėjos, kurios objektyviai at-
spindi tikrovę, dėsningumus ir yra moksliškai pagrįstos. 
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Teisinėje literatūroje principai klasifikuojami pagal jų paskirtį ir santy-
kių reguliavimo objektą. Bendrieji principai yra pagrindiniai, jie įtvirtina 
visų valstybės valdymo institucijų veiklos pagrindus ir yra pagrįsti įstaty-
mais ir kitais poįstatyminiais aktais.  

Pagrindiniams principams būdingas socialinio organizavimo pobūdis, 
jie įgyvendinami valstybinio valdymo veikloje ir atspindi valdymo politinį 
pobūdį. Antra vertus, jie turi ir norminę reikšmę, t. y. jie įtvirtinti galiojan-
čiuose teisės aktuose. Bendrieji yra demokratiškumo, teisėtumo, teisingu-
mo, įstatymo viršenybės, viešumo, skaidrumo, objektyvumo, mokslinio pa-
grįstumo, proporcingumo, kontrolės ir apskaitos, nepiktnaudžiavimo val-
džia ir kiti principai: 

1) demokratiškumo principas įtvirtina visos valdymo sistemos orga-
nizavimo, pavaldumo pagrindus. Sistema tarnauja žmogui, jo teisių, laisvių 
ir teisėtų interesų apsaugai, asmeniniam saugumui. 

Administracinė veikla turi būti grindžiama šiuolaikinio mokslo (teisės, 
vadybos, psichologijos ir kt.) pasiekimais, užsienio valstybių patirtimi. Si-
stema turi būti dinamiška, atitikti socialinius, ekonominius, teisinius poky-
čius visuomenės, valstybės gyvenime, integracijos į Europos Sąjungos 
struktūras procesus. Be to, veikla turi efektyviai reguliuoti administracinius 
teisinius santykius, t. y. reikia naudoti visas įstatymuose numatytas priemo-
nes bei metodus tikslui pasiekti, tačiau pareigūnų veiksmai ir taikomos 
priemonės turi būti optimalios, neviršyti būtinosios ginties ir būtinojo reika-
lingumo ribų; 

2) teisėtumo principas įtvirtina teisės viešpatavimą, įstatymo viršeny-
bę valstybės valdyme. Tai reiškia, kad valstybės valdymo institucijų įgalio-
jimai ir kompetencija turi būti nustatyta įstatymu ir kad visi valstybinio val-
dymo institucijų priimami sprendimai turi būti pagrįsti tiktai įstatymu. Ne-
gali būti priimtas toks sprendimas, kuris prieštarauja galiojantiems įstaty-
mams. Valstybės tarnautojai, pareigūnai gali atlikti veiksmus, priimti 
sprendimus tik pagal jiems suteiktus įgaliojimus ir atsako už jų teisėtumą, t. 
y. nustatytas visų administravimo veiksmų kontrolės mechanizmas. Teisė-
tumas susijęs su tarnybine drausme, etika, teisine kultūra;  

3) teisingumo principas įgalioja valdžios atstovus teisingai elgtis su 
visais asmenimis, kuriems taikomos administracinės poveikio priemonės, 
ginamos jų teisės, teisėti interesai. Privalu atsižvelgti į individualias, socia-
lines, psichologines subjektų ypatybes, panaudoti visus būdus, priemones, 
procesinius veiksmus (apkaltos ir gynimo), kad būtų atkurtas pažeistas so-
cialinis teisingumas; 

4) lygiateisiškumo principu siekiama užtikrinti visų subjektų, susiju-
sių administraciniais teisiniais santykiais, lygybę prieš įstatymą; 
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5) tikslingumo principas reikalauja, kad valdymo institucijų sprendi-
mais būtų siekiama konkretaus tikslo; 

6) kolegialumo derinimo su vienvaldiškumu principas teigia, kad 
svarbiausi valdymo sprendimai turi būti priimami kolegialiai, o ne tokie 
svarbūs – vienasmeniškai; 

7) atsakomybės principas įpareigoja valdymo institucijas ir valstybės 
tarnautojus atsakyti už atliekamus veiksmus ir priimamus sprendimus; 

8) atskaitingumo principas paremtas hierarchine valdymo subjektų 
atskaitomybe, t. y. žemesnio lygio institucija privalo atsiskaityti aukštesnia-
jai institucijai; 

9) kontrolės ir apskaitos principas reikalauja iš valdymo institucijų 
vykdyti nuolatinę visų valdymo procesų kontrolę ir apskaitą, laiku daryti 
jiems poveikį; 

10) nepiktnaudžiavimo valdžia principas draudžia valdymo instituci-
joms vykdyti veiklą neturint tam suteiktų įgaliojimų arba siekti kitų, nenu-
matytų įstatyme, tikslų; 

11) viešumo ir skaidrumo principas įgalioja visus administracinės 
veiklos subjektus veikti viešai, skaidriai. Kiekvienas asmuo turi būti įtikin-
tas, kad su juo buvo pasielgta teisėtai, pagal įstatyme nustatytus pagrindus. 
Asmuo turi būti supažindintas su visais faktais, aplinkybėmis, kurios gali 
lemti jo atsakomybę, kaltę, turi būti sudaryta galimybė pačiam ar per įgalio-
tus asmenis gintis ir kt. Visi sprendimai turi būti pagrįsti faktine medžiaga;  

12) objektyvumo principas reikalauja iš valdymo subjektų vadovautis 
tik savo sąžine, valia, atsiriboti nuo pašalinės įtakos;  

13) proporcingumo principas reiškia, kad sprendimo mastas ir griež-
tumas turi būti proporcingi administravimo tikslui. 

Organizaciniais techniniais principais grindžiama valstybės valdymo 
institucijų tikslinga, kryptinga veikla, jų vidaus organizacinė struktūra. Tai 
– pagalbiniai taikomojo pobūdžio principai. Jie apibendrinti valdymo, va-
dybos teorijoje ir turi reikšmės praktiškai administruojant įstaigas. Organi-
zaciniai techniniai principai yra šie: 

1) bendrojo vadovavimo principas išreiškia būtinumą organizuoti, 
koordinuoti, kontroliuoti valdymo institucijų veiklą (pavyzdžiui, Teisingu-
mo ministerija, Kalėjimų departamentas); 

2) tarnybinio bendradarbiavimo principas įpareigoja valdymo insti-
tucijas teikti viena kitai reikiamą informacinę ar kitokią pagalbą; 

3) pavaldumo principas leidžia nustatyti aiškią, hierarchiniu paval-
dumu pagrįstą valdymo sistemą nepaliekant niekam nepavaldžių valdymo 
subjektų; 
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4) visuomeninių interesų pirmenybės principas įpareigoja valdymo 
institucijas tarnauti žmonėms ir tenkinti pirmiausia jų interesus; 

5) visuomenės įtraukimo į valdymą principas sudaro galimybę vi-
suomenei aktyviai dalyvauti valdymo institucijų veikloje, ginti savo intere-
sus.  

Apibendrinant administracinės teisės principų vaidmenį galima teigti, 
kad šių principų įgyvendinimas lemia veiksmingą ir skaidrų valstybės val-
dymą, apimantį tiek visą valstybinio valdymo sistemą, tiek efektyvią atskirų 
institucijų veiklą ir valstybės tarnautojams pavestų funkcijų vykdymą. 

Valdymo institucijos steigiamos siekiant konkrečių valdymo tikslų. Pa-
taisos sistema privalo vykdyti teismo nuosprendžiu asmeniui paskirtą lais-
vės atėmimo bausmę, pataisyti jį ir siekti nusikalstamumo prevencijos tiks-
lų. Tikslai įgyvendinami per tam tikrus uždavinius, priemones: bausmės at-
likimo režimą, socialinę asmenų reabilitaciją, psichologinę terapiją, visuo-
menei naudingą darbą ir kt. Uždaviniai įgyvendinami atitinkamų funkcijų 
pagalba, pavyzdžiui, apsauga, priežiūra, socialiniu, psichologiniu darbu. 
Funkciniu pagrindu nustatoma pataisos įstaigų struktūra: dalys, tarnybos, 
skyriai ir t. t. Struktūros elementai, padaliniai, pareigos priklauso nuo įstai-
gos paskirties, uždavinių pobūdžio ir sudėtingumo, apimties. Kiekvienas 
struktūros elementas turi būti susijęs su bendrais įstaigos tikslais ir uždavi-
niais. Pataisos įstaigų vidaus struktūrinių padalinių veikla yra determinuota, 
t. y. vieno padalinio veikla veikia kitų padalinių veiklą, jų rezultatus ir at-
virkščiai. Tarp padalinių nustatyti komunikaciniai ryšiai, pavaldumo, veik-
los dermės santykiai.  

Tarnybų, padalinių bendros pastangos, bendradarbiavimas įmanomas 
tik tada, kada juos sieja bendri darnūs dalykiniai santykiai. Čia labai svar-
būs valdžios ir pavaldumo ryšiai. Valdžiai būdingi valdymo įgaliojimai, t. 
y. teisė priimti valdymo sprendimus. Pavaldi institucija vykdo valdančios 
institucijos sprendimus. 

Pavaldumas gali būti grindžiamas linijiniu arba funkciniu princi-
pu. Linijinis principas apima daug valdymo funkcijų, t. y. užtikrina bendrąjį 
administravimą.  

Linijinėje sistemoje tiksliai apribota kompetencija, nustatytas mini-
malus valdymo pakopų skaičius, kiekvienas vadovas atlieka visas valdymo 
funkcijas savo pavaldinių atžvilgiu. Kiekvienas darbuotojas turi tik vieną 
nurodymus teikiantį vadovą. Linijinei sistemai būdingas funkcijų pasidali-
jimas, griežta valdymo tvarka, komandų grandinė, konkrečiai apibrėžtų per-
sonalo elgesio taisyklių ir normų visuma, darbuotojų parinkimas pagal jų 
profesines savybes. Linijiniu principu organizuojamos pagrindinės pataisos 
įstaigų tarnybos (skyriai). 
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Linijinis vadovas vienašališkai arba kolegialiai priima sprendimus, 
organizuoja jų vykdymą ir kontrolę, atlieka kitas vykdomąsias ir tvarkomą-
sias funkcijas, taiko pavaldiniams skatinimo ir drausminimo priemones. Ki-
taip tariant, tarp vadovo ir pavaldinių nustatyti tiesioginio pavaldumo san-
tykiai. 

Funkcinė sistema taikoma, kai organizacinėje sistemoje padaliniams 
paskiriamos konkrečios užduotys ar pareigos. Šios struktūros idėja – kuo 
geriau panaudoti specializacijos privalumus ir sumažinti vadovų darbo krū-
vį. Tokiu būdu nurodymus darbuotojams teikia funkcinis vadovas, atitin-
kami specialistai, o linijinis vadovas koordinuoja jų veiklą, pavyzdžiui, bu-
dėtojų tarnybos pamaina, kurios priežiūros, apsaugos funkcijos nustatomos 
pagal specializaciją. Pareigūnai pagal funkciją turi savo tiesioginį vadovą, o 
visos tarnybos veiklą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja linijinis va-
dovas (įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas). 

Štabinė linijinė sistema sujungia abi sistemas, kiekvienoje valdymo 
grandyje sudaromi štabai (koordinatoriai, komisijos). Į juos įeina pagrindi-
nių valdymo problemų specialistai. Jie rengia, svarsto, priima kvalifikuotus 
sprendimus, kurie, linijinio vadovo patvirtinti, siunčiami žemesnei valdymo 
grandžiai. Taip pasiekiamas reikiamas linijinio vadovavimo lygis ir kokybė. 
 
 
1.4. ADMINISTRACINĖS VEIKLOS FORMOS IR 

METODAI 
 

1.4.1. Administracinės veiklos formos  

 
Vykdomosios valdžios institucijų veikla yra dinamiška ir turi tam tikrą 

mechanizmą, kurio dėka įgyvendinami institucijų tikslai, uždaviniai ir 
funkcijos. Institucija (pareigūnas) turi teisę ir galimybę priimti sprendimus, 
veikti sistemą reikiama kryptimi. Vieni veiksmai tiesiogiai susiję su įstai-
gos, tarnybos paskirtimi, turi valdingą pobūdį ir teisines pasekmes. Kiti 
veiksmai yra tvarkomojo, pagalbinio pobūdžio, jie sudaro prielaidas norma-
liam institucijos darbui. 

Taigi administracinės veiklos forma yra tam tikru būdu išreikšti insti-
tucijos (pareigūno) kompetentingi veiksmai su vieno ar kito pobūdžio pa-
sekmėmis. Veiklos formos susijusios su daugeliu institucijos aplinkybių, 
pavyzdžiui, institucijos (pareigūno) paskirtimi, kompetencija, tikslais, už-
davinių pobūdžiu, teisinėmis pasekmėmis. Be to, veiklos formos turi savo 
teisinį reglamentą, kuriuo nustato veiksmų tvarką, įforminimą, taip pat re-
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zultatų išraišką. Sakykim, įstaigos direktoriaus įsakymas, nutarimas gali bū-
ti priimtas vienasmeniškai ar po tam tikro svarstymo. Jis turi būti skelbia-
mas viešai, nustatoma vykdymo tvarka, terminai. Tvarkomojo pobūdžio 
veiksmai neturi tiesioginių teisinių pasekmių, tačiau jie taip pat turi būti at-
liekami laikantis nustatytos procesinės tvarkos, pavyzdžiui, pasitarimai, su-
sirinkimai, priėmimai asmeniniais klausimais, vidaus tvarkos, leidimų re-
žimo nustatymas ir kt.  

Institucijų, tarnybų veikla nustatoma ir reguliuojama administracinė-
mis normomis. Tai – teisės aktai, kuriais nustatomas institucijos, tarnybos 
organizacinis teisinis statusas, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir 
jam pavaldžių įstaigų nuostatai, pareigybių aprašymai ir kt. Ypač svarbios 
formos, kuriomis įgyvendinamos draudžiančios, įpareigojančios, įgalinan-
čios ir leidžiančios teisės normos. Jomis atliekamos pagrindinės valdymo 
funkcijos, nustatoma valdymo subjektų kompetencija, teisinės pasekmės ir 
visos veiklos teisėtumas.  

Veiklos formos skirstomos pagal įvairius kriterijus. Pirmiausia tai – 
teisinės ir neteisinės formos. Teisinės formos visada susijusios su atitin-
kamomis teisinėmis pasekmėmis. Visi valdymo subjektai savo valdinius 
įgaliojimus įgyvendina teisine forma.  

Administracine teisine forma išreiškiami institucijų (pareigūnų) veiks-
mai, kuriems būdingi tokie požymiai: 

1) pagal veiksmų teisinį pobūdį: pagrindiniai (įsakymai, nutarimai) ir 
antriniai, t. y. veiksmai, susiję su pagrindinių veiksmų įgyvendini-
mu (registravimas, vykdymas, kontrolė); 

2) pagal veikla siekiamus rezultatus, tai – programos, perspektyviniai, 
einamieji planai arba reakcija į neigiamus veiklos rezultatus (kont-
rolė, patikrinimas); 

3) pagal institucijos vidaus veiklą (instrukcijos, taisyklės) ir išorės 
santykius su kitomis institucijomis (ataskaitos, apsikeitimas infor-
macija); 

4) pagal asmenų ratą – bendro pobūdžio ir skirti tiktai konkretiems 
asmenims, institucijoms; 

5) pagal sprendimo pobūdį – procedūriniai (rengimo, priėmimo tvar-
ka) ir procesiniai (teisės pažeidimų tyrimo, nuobaudų, skatinimo 
priemonių skyrimo tvarka); 

6) pagal iniciatyvą – savo iniciatyva ir reaguojant į kitų subjektų ini-
ciatyvą (skundai, pareiškimai); 

7) pagal veiklos aplinkybes – normalios ir ypatingos veiklos sąlygos; 
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8) pagal santykius su įstatymus leidžiančiomis institucijomis (Lietu-
vos Respublikos Seimas, savivaldybių tarybos), teismais, prokura-
tūra.  

Neteisinės administravimo formos nėra susijusios su vykdomosios val-
džios įgyvendinimu. Jos nesukuria, nepakeičia ir nepanaikina administraci-
nių teisinių santykių, yra pagalbinio (organizacinio) pobūdžio, t. y. padeda 
įgyvendinti teisines administravimo formas. 

Neteisinės administravimo formos skirstomos į dvi grupes: 
1) formos, kuriomis vykdomos įvairios organizacinės priemonės, pa-

vyzdžiui, posėdžiai, pasitarimai, teisės aktų aiškinimas, praktinių 
rekomendacijų, metodinių nurodymų teikimas ir kt.; 

2) formos, kuriomis atliekamos materialinės techninės operacijos, pa-
vyzdžiui, darbas su informacija, raštvedyba, apskaita, organizacinės 
technikos, ryšio priemonių naudojimas ir kt. 

Tokiu būdu administracinė veikla turi tam tikras teisines ir neteisines 
formas, kuriomis vykdomi institucijų (pareigūnų) valdiniai įgaliojimai, rea-
lizuojama kompetencija ir siekiama nustatytų tikslų. 
 
1.4.2. Administracinės veiklos metodai 
 

Bausmių vykdymo institucijos (pareigūnai) savo veiklą įgyvendina ne 
tik aukščiau paminėtomis formomis, bet ir naudoja tam tikrus būdus bei 
priemones, siekdami paveikti žmonių sąmonę ir valią, kad būtų pasiekti 
konkretūs valdymo tikslai.  

Metodas reiškia būdą, priemonę, kuriais praktiškai atliekamos valdy-
mo funkcijos. 

Valdymo metodams būdingi tokie požymiai: 
1) jie susiję su institucijos veiklos tikslais, uždaviniais, yra būdas 

jiems įgyvendinti; 
2) jie nustato valdymo subjektų valdinį poveikį pavaldiems subjek-

tams, jų kompetenciją; 
3) jais grindžiami valdžios ir pavaldumo santykiai; 
4) jie yra būdas priimti valdymo sprendimus; 
5) jais išreiškiama valstybės valia ir galia; 
6) jie reguliuojami teisinėmis normomis;  
7) jais nustatyta subjektų atsakomybė ir teisinės pasekmės dėl jų pa-

žeidimo; 
8) konkretaus metodo pasirinkimą ir taikymą nustato institucijos (pa-

reigūno) paskirtis, valdiniai įgaliojimai, veiklos specifika. 
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Taigi valdymo metodas tiesiogiai susijęs su valdymo funkcija, todėl jis 
negali būti tapatinamas su kitais veiksmais, operacijomis, kuriais atlieka-
mos pagalbinės valdymo funkcijos, pavyzdžiui, sociologiniais tyrimais, pa-
taisomis, psichologinio poveikio priemonėmis ir kt. Be to, valdymo meto-
dais negali būti laikomos organizacinės priemonės, kurios skirtos sutvarkyti 
sistemą, institucijos vidaus valdymo struktūrą.  

Teisinėje literatūroje valdymo metodai skirstomi pagal konkrečius po-
žymius. Pagal poveikį yra įtikinimo ir prievartos metodai.  

Įtikinimo metodas – tai įvairių teisinių, organizacinių, auklėjamųjų, 
skatinamųjų poveikio priemonių naudojimas, siekiant paveikti žmonių va-
lią, sąmonę ir elgesį, kad jų veikla būtų naudinga ir pozityvi.  

Įtikinimo priemonėmis skatinamas subjektų elgesys, kad jie sąmonin-
gai, savanoriškai vykdytų nustatytas pareigas, gerbtų visuomenėje priimtas 
elgesio normas. Socializuotas žmogus nedarys nusižengimų ne bijodamas 
bausmės, bet dėl įsitikinimų, pilietinės sąmonės. Taip pasiekiama santarvė 
tarp valdymo subjekto ir objekto. Pataisos įstaigos tikslas – siekti, kad nu-
teistieji sąžiningai dirbtų, tiksliai vykdytų įstatymus ir gerbtų bendro gyve-
nimo taisykles ir, atlikę bausmę, savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais bū-
dais ir priemonėmis. Taip nurodyta Lietuvos Respublikos bausmių vykdy-
mo kodekso 1 straipsnyje. 

Įtikinimo priemonės gali būti teisinės ir neteisinės. Teisinės priemonės 
yra įtvirtintos teisės aktuose. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Teisin-
gumo ministerijos statute1 nustatyta tarnautojų ir pareigūnų skatinimo si-
stema, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse2 (111 str.) tiksliai 
apibrėžtos nuteistųjų pataisos priemonės. 

Įtikinimo formomis laikomas: 
1) teisinis, moralinis, dorovinis asmenų ugdymas; 
2) moralinis, materialinis skatinimas; 
3)  visuomenės nuomonės formavimas: pripažinimas ar viešas pa-

smerkimas, nusikalstamo gyvenimo būdo netoleravimas ir kt. 
Teisinis, moralinis, dorovinis ugdymas, kaip įtikinimo metodo forma, 

yra teisės, moralės, dorovės normų aiškinimas ir diegimas. Tuo tikslu patai-
sos įstaigose sudaromos tikslinės nuteistųjų teisinio ir socialinio švietimo 
programos. 

Pataisos įstaigų darbuotojai turi būti skatinami tobulinti savo profesinį 

                                                 

1
 Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

statutas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 39-1088. 
2
 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 73-

3084. 
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pasirengimą, nuolatos elgtis ir dirbti taip, kad savo pavyzdžiu skatintų gerą 
nuteistųjų elgesį ir įgytų jų pagarbą. Ypač dėmesingai turi būti puoselėjama 
darbuotojų dora, humaniškumas, profesionalumas bei tinkamos asmeninės 
savybės. 

Socialiai reabilituojant nuteistuosius, be pataisos įstaigų administraci-
jos, dalyvauja valstybės, savivaldybių institucijos, visuomeninės organiza-
cijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, jų nariai bei kiti juridiniai bei fi-
ziniai asmenys (Bausmių vykdymo kodekso 136 straipsnis). 

Moralinis ir materialinis skatinimas, kaip įtikinimo metodo forma, di-
dina asmenų motyvaciją geriau dirbti, elgtis, siekti gyvenimo tikslų teisėtais 
būdais ir priemonėmis. Pataisos įstaigų personalas turi matyti galimybių kil-
ti karjeros laiptais, pareigūnams turi būti suteikiamos kvalifikacinės katego-
rijos, mokami priedai prie atlyginimų. 

Visuomeninio poveikio priemonių yra daug ir įvairių formų bei išraiš-
kos. Pataisos įstaigų veikla yra vieša, nepolitizuota, laisvai prieinama viešo-
sios informacijos priemonėms. Nuteistieji turi teisę burtis į nepolitines vi-
suomenines organizacijas, dalyvauti rinkimuose, referendume arba visuoti-
nėje apklausoje (plebiscite). 

Visos įtikinimo priemonės turi vieną bendrą tikslą – auklėti, skatinti 
motyvuotai veikti, ugdyti pilietinės visuomenės sampratą ir poreikį, todėl 
visos šios priemonės naudojamos kompleksiškai. Tik kompleksinis įtikini-
mo priemonių naudojimas, tinkamas derinimas gali duoti laukiamų rezulta-
tų.  

Prievartos priemonės naudojamos dažniausiai tais atvejais, kai neį-
manoma įtikinimu teigiamai paveikti kai kurių žmonių sąmonę ir valią taip, 
kad jie laikytųsi įstatymų, sąžiningai vykdytų savo pareigas. Prievarta sub-
jektui daromas psichinis, moralinis, fizinis, materialinis ar organizacinis 
poveikis. Tai reiškia, kad naudojant prievartos priemones subjektas patiria 
neigiamų, nemalonių išgyvenimų, netenka tam tikrų teisių, vertybių ir taip 
priverčiamas įvykdyti nustatytą teisinę pareigą, susilaikyti nuo neteisėtų 
veiksmų, tokiu būdu pasmerkiamas asmens poelgis arba jis nubaudžiamas. 
Tokia prievarta yra valstybės apsigynimo priemonė nuo pavojingų veikų, 
visuomenės saugumo priemonė. Prievartos priemonių taikymas susijęs su 
tam tikromis aplinkybėmis:  

1) prievartos priemonės taikomos tik teisės pažeidimo atvejais; 
2) prievartos priemonės taikomos tik individualiai, atsižvelgiant į tei-

sės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę ir kitas aplinkybes; 
3) taikomos tik tos priemonės, kurios nustatytos teisės aktuose; 
4) teisę taikyti prievartos priemones turi tik valstybės pareigūnai savo 

kompetencijos ribose; 
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5) priemonių taikymo tvarka nustatyta teisės aktais. 
Pataisos įstaigų administracinėje veikloje taikomos tokios prievartos 

priemonės: 
1. Prevencinės (įspėjamosios). Jų tikslas – užkirsti kelią teisės pažei-

dimams, nusikaltimams ir jų žalingiems padariniams. Tai – asmenų, gyve-
namųjų patalpų, daiktų apžiūros ir kratos, skaičiuotės bei patikrinimai. Lin-
kę pabėgti, nusižudyti asmenys įtraukiami į prevencines įskaitas, iš jų ati-
mama teisė vykti be sargybos dirbti už įstaigos teritorijos, draudžiama turė-
ti, laikyti prie savęs įstatymu draudžiamus daiktus ir kt. Pataisos įstaigos di-
rektorius turi teisę laikinai sustabdyti laiškų išsiuntimą, pasimatymų sutei-
kimą, leidimą skambinti telefonu, maisto produktų ir būtiniausių reikmenų 
pirkimą, paskatinimo priemonių skyrimą (Bausmių vykdymo kodekso 119 
str.). Pataisos įstaigose nustatomas įeinančių (išeinančių) asmenų į įstaigas 
dokumentų, daiktų tikrinimas, taip pat įvažiuojančio (išvažiuojančio) trans-
porto, krovinių patikrinimas, leidimų režimas, karantino įvedimas ir kt. 

2. Kardomosios priemonės naudojamos tais atvejais, kai reikia prie-
varta nutraukti teisės pažeidimą ir jo žalingus padarinius, taip pat išaiškinti 
teisės pažeidėją ir pažeidimo aplinkybes bei užtikrinti pažeidėjo patraukimą 
atsakomybėn. 

Kardomosios priemonės paprastai taikomos skubiai pažeidimo vietoje, 
prieš tai nepriėmus atitinkamo teisinio akto. 

Bausmių vykdymo kodeksas nustato kardomąsias priemones, taikomas 
nuteistiems asmenims. Pagal taikymo požymius jos gali būti: 

1) tiesioginio fizinio poveikio. Tai – reikalavimas nutraukti pažeidimą, 
jėgos naudojimas priverčiant paklusti pareigūno reikalavimui, ko-
viniai imtynių veiksmai, guminės lazdos, antrankių, surišimo prie-
monių, tramdomųjų marškinių, asmens apsaugai skirtų dujų naudo-
jimas. Ypatingose situacijose gali būti panaudota speciali technika, 
tarnybiniai šunys (Bausmių vykdymo kodekso 120–125 str.); 

2) teisės pažeidėjų sulaikymas, pristatymas į budėtojų patalpas, užda-
rymas laikinai į baudos arba drausmės izoliatorių ar karcerį iki 24 
valandų iki pataisos įstaigos direktoriaus atvykimo į įstaigą (Baus-
mių vykdymo kodekso 144 str. 5 d.); 

3) šaunamojo ginklo naudojimas išimtiniais atvejais, kai visi kiti įma-
nomi veiksmai, būdai ir priemonės buvo panaudoti užkardant teisės 
pažeidimą (Bausmių vykdymo kodekso 124 str.). 

3. Nuobaudos taikomos nuteistiesiems, padariusiems teisės pažeidi-
mus, siekiant juos nubausti. Nuteistiesiems skiriamos nuobaudos nustatytos 
Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje. Turinčių teisę skirti nuobaudas 
pareigūnų sąrašą ir jų įgaliojimus nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 
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taisyklės3. Nuobaudos veikia nuteistųjų sąmonę, suteikia nemalonių pojū-
čių, skatina ateityje susilaikyti nuo draudžiamų veikų ir deramai įvykdyti 
paskirtas pareigas. 

Drausminės atsakomybės pagrindas yra teisės pažeidimas. Tai – tokia 
asmens veika (veikimas ar neveikimas), kuriai būdingi bendri požymiai: 

1) pavojingumas, žalingi padariniai, 
2) priešingumas teisei, 
3) kaltumas, 
4) baudžiamumas. 
Pirmas požymis reiškia, kad kėsinamasi į bausmės atlikimo režimo, vi-

daus tvarkos ar kitas bausmės atlikimo sąlygas. Taip pat gali būti kėsinama-
si į nuteistųjų, personalo, kitų asmenų sveikatą, garbę, orumą. Žala, kuri 
padaroma pažeidimu, yra fizinė, psichinė ir materialinė. 

Veikos priešingumas teisei reiškia, kad asmenų tam tikri veiksmai (ne-
veikimas) yra draudžiami įstatymu ar kitu poįstatyminiu aktu ir jie teisės 
normoje vertinami kaip teisės pažeidimas. Nuteistųjų, atliekančių laisvės 
atėmimo bausmę pataisos įstaigose, pažeidimai nėra tiesiogiai įvardyti, jie 
susiję su bausmės atlikimo režimu (Bausmių vykdymo kodekso 112 str.), 
bendrosiomis (Bausmių vykdymo kodekso 12 str.) ir specialiosiomis parei-
gomis (Bausmių vykdymo kodekso 110 str.), draudimais, draudžiamų daik-
tų (Bausmių vykdymo kodekso 1 priedas) įsigijimu, laikymu, gaminimu ir 
naudojimu bei kitos, teisei priešingos, veikos ir draudimai. 

Veikos kaltumas reiškia, kad pavojingas, teisei priešingas veiksmas 
(neveikimas) yra padarytas esant kaltei, t. y. tyčia ar dėl neatsargumo. 

Veikos baudžiamumo požymis rodo, kad už teisės pažeidimą yra nu-
matyta atsakomybė ir kaltas asmuo turi būti nubaustas taikant jam vieną ar 
kitą Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje nurodytą nuobaudą. Nuo-
baudų skyrimo tvarka nustatyta Bausmių vykdymo kodekso 143 straipsny-
je. 

Teisės pažeidimo sudėtį sudaro keturi pagrindiniai elementai: 
1) pažeidimo objektas, 
2) pažeidimo objektyvioji pusė, 
3) pažeidimo subjektas, 
4) pažeidimo subjektyvioji pusė. 
Pažeidimo objektas yra teisės normomis reguliuojami ir saugomi vi-

suomeniniai santykiai, į kuriuos kėsinamasi tam tikrais veiksmais (nevei-

                                                 

3
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vi-

daus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 76-3498. 
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kimu) ir tuo padaroma žala įstaigų valdymo tvarkai, įprastam nuteistųjų pa-
taisos procesui. 

Pažeidimo objektyvioji pusė pasireiškia teisei priešingais veiksmais 
(neveikimu), žalingais padariniais, priežastiniu ryšiu tarp veiksmų (nevei-
kimo) ir žalingų padarinių, pažeidimo padarymo vieta, laiku, būdu, priemo-
nėmis, pažeidimą sunkinančiomis ir lengvinančiomis aplinkybėmis. 

Pažeidimo subjektas yra asmuo, atliekantis laisvės atėmimo, arešto 
bausmę pagal įsigaliojusį teismo nuosprendį. Už laisvės atėmimo bausmės 
režimo reikalavimų pažeidimą nuobaudos nuteistiesiems skiriamos lygiais 
pagrindais. Tam tikri ypatumai taikomi nepilnamečiams (netaikomas perkė-
limas į kamerų tipo patalpas, uždaromi į drausmės izoliatorių iki dešimties 
parų, neperkeliami į kalėjimą). Drausmės grupės sąlygomis laikomi nuteis-
tieji gali būti perkelti į kamerų tipo patalpas iki šešių mėnesių. Nėščioms 
moterims ir motinoms, turinčioms vaikų iki trejų metų, netaikomos nuo-
baudos, numatytos Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnio 4–7 punktuo-
se; nepilnamečiai uždaromi į drausmės izoliatorių tik iki 10 parų. Sunkinan-
ti aplinkybė yra sistemingas bausmės atlikimo režimo pažeidimas. 

Pažeidimo subjektyvioji pusė – tai asmens psichinis santykis su jo 
daroma pavojinga veika bei jos padariniais. Subjektyviosios pusės elemen-
tai – kaltė, motyvas, tikslas. Kaltė yra pagrindinis elementas, kai nėra kaltės 
– nėra ir pažeidimo sudėties. Kaltė pasireiškia dviem formomis: tyčia ir 
neatsargumu.  

Pažeidimai padaromi tyčia, kai asmuo supranta, suvokia savo elgesio 
esmę, priešingus teisei jo padarinius ir pažeidimų siekia arba sąmoningai 
leidžia jiems atsirasti. Tyčia gali būti tiesioginė, kai asmuo suvokia savo el-
gesio pobūdį, jo esmę, numato pavojingus padarinius, jų geidžia bei siekia, 
pavyzdžiui, įsigyja draudžiamų daiktų. Netiesioginė tyčia – kai asmuo su-
vokia savo elgesio poveikį, jo esmę, numato pavojingus padarinius ir, nors 
jų negeidžia, tačiau sąmoningai jiems leidžia atsirasti, pavyzdžiui, įsigyja 
alkoholinių gėrimų ir juos vartoja. 

Pažeidimas padaromas neatsargiai tada, kada asmuo numato savo 
elgesio žalingus padarinius, bet lengvabūdiškai tikisi jų išvengti, arba jų ne-
numato, tačiau turi ir gali juos numatyti, pavyzdžiui, nesilaiko priešgaisri-
nių taisyklių, rūko lovoje. Pažeidimo motyvas – tai tos paskatos, kurios 
stumia subjektą įvykdyti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, kerštas, pavydas, 
pyktis. Pažeidimo tikslas – tai, ko subjektas siekia savo veiksmais, pavyz-
džiui, pasisavinti svetimą turtą. 

Skiriant nuobaudas, turi būti įrodytos visos pažeidimą sudarančios ap-
linkybės. Tuo tikslu atliekamas pažeidimo aplinkybių tyrimas pagal pateik-
tą tarnybinį pranešimą, aktą ar protokolą, apklausiami liudytojai, pažeidė-
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jas, įvertinami žalingi padariniai. Asmenys, nuolat pažeidinėjantys arba itin 
piktybiškai pažeidę režimą, perduodami svarstyti Drausmės komisijai. 

Nuobauda skiriama motyvuotu įstaigos direktoriaus nutarimu ne vėliau 
kaip per dešimt parų nuo pažeidimo atskleidimo dienos, o jei buvo atlieka-
mas tyrimas – nuo tyrimo pabaigos dienos, bet ne vėliau kaip per du mėne-
sius nuo pažeidimo padarymo dienos. 

Nutarimo dėl paskirtos nuobaudos vykdymo tvarka bei sąlygos yra nu-
statytos Bausmių vykdymo kodekso 143–146 straipsniuose ir Pataisos įstai-
gų vidaus tvarkos taisyklių 203–229 punktuose. 

Pataisos įstaigose, kaip ir kitose valstybinio valdymo institucijose, val-
dymo procesas organizuojamas taikant administracinius, ekonominius, 
socialinius bei psichologinius metodus. 

Administraciniais metodais grindžiami valdžios ir pavaldumo santy-
kiai, įgyvendinami konkretūs įstaigos tikslai, uždaviniai, atliekamos tarny-
bų, pareigūnų funkcijos, t. y. visa įstaigos vykdomoji ir tvarkomoji valdžia. 

Administraciniai metodai yra teisinio ir organizacinio pobūdžio. Teisi-
nė forma – tai valdymo aktų rengimas, priėmimas. Normos, taisyklės regu-
liuoja administracinių santykių subjektų teises, pareigas, atsakomybę, užtik-
rina sistemos valdymo parametrus. Sistema tampa valdoma, kontroliuoja-
ma. 

Organizacinėmis priemonėmis sutvarkoma sistema, struktūra, paval-
dumas, komunikacijos, sprendimų priėmimo, vykdymo, kontrolės tvarka. 

Teisiniu požiūriu administraciniai metodai yra imperatyvūs, paremti 
tarnybine drausme ir atsakomybe, tam tikrų prievartos priemonių (preven-
cinių, kardomųjų, nuobaudų) taikymu. 

Ekonominiais metodais reguliuojama sistemos, įstaigos materialinė, 
ūkinė veikla. Sudaromas pagrindas sistemai, įstaigai veikti, funkcionuoti, 
taip pat skatinti darbuotojus, tenkinti materialinius poreikius ir užtikrinti so-
cialines garantijas. Taip pat šis metodas naudojamas kaip ekonominė sank-
cija už įstaigos blogą ūkinę, finansinę veiklą, kaip materialinės žalos atlygi-
nimas, nuobauda sumažinus pareigūnui pareiginę kategoriją, ar paskata-
premija už gerus darbo rezultatus. 

Socialinių, psichologinių metodų pagalba sudaroma ir palaikoma pa-
geidaujama sistemos, įstaigos, padalinio būsena ir veikla. Bendravimo san-
tykiai grindžiami visuomenei priimtinomis vertybėmis, gerbiamas asmens 
orumas, individualumas, sudaromos sąlygos tobulėti, kilti karjeros laiptais, 
saviraiškai, tenkinti kitus: profesinius, kūrybinius, dvasinius, poreikius. 
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1.5. ADMINISTRACINĖS VEIKLOS  
FUNKCIJOS 

 
Valstybės valdymo institucija suvoktina kaip joje dirbančių valstybės 

tarnautojų (pareigūnų) visuma ir kaip organizacinė sistema, sudaryta iš tar-
nybų, dalių, kitų struktūrinių padalinių. Visa vykdomoji institucijos ir tvar-
komoji veikla vykdoma kasdien tam tikrų funkcijų pagalba. Valdymas susi-
jęs su darbo pasidalijimu tarp savarankiškai veikiančių padalinių, tarnybų. 
Valdymo funkcijos pagal jų paskirtį, uždavinius skirstomos į : 

1) bendrąsias; 
2) specialiąsias. 
Bendrosios funkcijos būdingos visai valstybinio valdymo sistemai bei 

institucijoms. Jos nustato santykius sistemos viduje ir išorės veikloje. San-
tykiai yra nuolatiniai, savarankiški, vieni kitus papildantys ir tarpusavyje 
susiję bendrais tikslais bei uždaviniais. Valdyti – reiškia numatyti, planuoti, 
tikrinti ir kt. Kiekvienas valdymo subjektas atlieka vieną arba keletą funkci-
jų.  

Bendrosios funkcijos išskaidomos į konkrečios tarnybos, pareigūno, 
tarnautojo funkcijas. Toks valdymo išskaidymas į funkcijas reiškia jo spe-
cializaciją. Darbo pasiskirstymas pagal funkcijas leidžia organizuoti institu-
cijos vidaus valdymo struktūrą, kuri įtvirtinama įstaigos nuostatuose. Ben-
drosios funkcijos toliau tikslinamos atskirų tarnybų nuostatuose, pareigybių 
aprašymuose. Laisvės atėmimo bausmės vykdymas išskaidytas per daugelio 
tarnybų, dalių, pareigūnų funkcijas. Tai – priežiūros, apsaugos, socialinio 
darbo ir kitos funkcijos.  

Nors struktūriškai funkcijos yra atskiros ir savarankiškos, bet sudaro 
bendrą institucijos, tarnybos veiklos visumą. Jungtis yra įstaigos tarnybos 
paskirtis, tikslai, uždaviniai, bendras visų valdymo subjektų organizavimas. 
Todėl valdymas yra tikslinga, kryptinga veikla, tarpusavyje susijusių ir de-
terminuotų funkcijų visuma. 

Pagal valdymo turinį yra trys funkcijų grupės: 
1. Organizacinės: 

1) prognozavimas; 
2) planavimas; 
3) teisinis reguliavimas; 
4) metodinis vadovavimas. 

2. Sistemos aprūpinimo: 
1) personalo valdymas; 
2) materialinis techninis aprūpinimas; 
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3) organizacinis struktūrinis pasiskirstymas; 
4) informacija, komunikacija. 

3. Operatyvaus valdymo: 
1) visos veiklos reguliavimas, koordinavimas; 
2) apskaita; 
3) kontrolė; 
4) darbo rezultatų vertinimas; 
5) valdymo kokybės gerinimas ir kt. 

Prognozavimas susijęs su valdymo informacijos rinkimu, kaupimu ati-
tinkamose laikmenose ir jos panaudojimas priimant perspektyvinius, strate-
ginius sprendimus. Informacinis, analitinis darbas yra sėkmingo valdymo 
pagrindas. 

Valdymo procesas neįmanomas be planavimo funkcijos. Planavimas 
suteikia veiklai nuoseklumo, sistemingumo, stabilumo, kryptingumo. Dar-
bo, veiklos planas yra grindžiamas pasiektų, įvardintų darbų rezultatais, 
trūkumais ir norimo, siekiamo tikslo realizavimo priemonėmis. 

Valdymo procesas yra griežtai reguliuojama tarnybų, pareigūnų veik-
los visuma, susijusi su jų teisių, pareigų kasdieniniu vykdymu. Veiklą regu-
liuoja bendrieji ir specifiniai, tarnybiniai, pareigai skirti teisės aktai, pavyz-
džiui, priežiūra apibrėžiama kaip teisinių, organizacinių ir pareigūnų veik-
smų visuma, siekiant užtikrinti nuteistųjų elgesio kontrolę jų buvimo vieto-
se. Priežiūros tarnybos pareigūnų veiksmų visuma griežtai sureglamentuota 
Bausmių vykdymo kodekse, Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų 
apsaugos ir priežiūros instrukcijoje4 bei Tarnybos Kalėjimų departamente 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 

Metodinio vadovavimo funkcija siejama su bendromis metodinėmis 
rekomendacijomis, kaip geriau atlikti vieną ar kitam valdymo procesą, dar-
bą, pavyzdžiui, Kalėjimų departamentas apibendrina pataisos įstaigose 
esančių nuteistųjų socialinės reabilitacijos veiklą ir teikia pasiūlymus, re-
komendacijas, naujas programas procesui tobulinti. 

Pataisos sistema gali ir yra pajėgi atlikti jai skirtus uždavinius, jeigu at-
liekamos sistemos aprūpinimo funkcijos. Įstaigos uždavinius įgyvendina 
darbuotojai, todėl įstaigose reikia turėti pakankamai specialistų, turinčių 
reikiamą išsilavinimą ir profesinį pasirengimą, kuris užtikrintų kokybišką 
nuteistųjų socialinės reabilitacijos procesą. Personalo priėmimas, paskirs-
tymas, valdymas ir kontrolė yra labai svarbi administracinės veiklos sritis. 

                                                 

4
 Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcija // Vals-

tybės žinios. 2005, Nr. 89-3361. 
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Materialinis techninis įstaigos aprūpinimas yra normalių bausmės atli-
kimo sąlygų pagrindas. Bausmių vykdymo kodekso 178 straipsnyje nusta-
tyta, kad bausmės atlikimo sąlygos turi kiek įmanoma labiau atitikti gyve-
nimo laisvėje sąlygas. 

Pataisos įstaigos organizacinis struktūrinis skirstymas susijęs su užda-
vinių, funkcijų išskaidymu. Pataisos uždaviniai yra sudėtingi ir atliekami 
visų tarnybų, pareigūnų pastangomis. Pataisos priemones, numatytas 
Bausmių vykdymo kodekso 111 straipsnyje, įgyvendina tik specializuotos 
įstaigos tarnybos, kurios derina savo veiklą su kitomis tarnybomis. Įstaigose 
veikia apsaugos, priežiūros, socialinės reabilitacijos, psichologinės bei kitos 
tarnybos. 

Sistemoje, įstaigoje vyksta nuolatinė valdymo informacijos sklaida. In-
formaciniai ryšiai (komunikacija) sieja visą valdymo procesą ir yra spren-
dimų priėmimų pagrindas. Informacija renkama, kaupiama, fiksuojama 
duomenų bankuose, ji perduodama, ja keičiamasi tiesioginio ir grįžtamojo 
ryšio kanalais. Valdyti situaciją įstaigoje galima tik turint visapusišką, ob-
jektyvią informaciją. 

Pataisos įstaigų valdymo proceso sėkmę užtikrina tikslus visos veiklos 
reguliavimas ir koordinavimas. Pataisos įstaigų tarnybų veikla planuojama, 
derinama su visa bausmių vykdymo sistema ir kitų valdžios institucijų, vi-
suomeninių organizacijų veikla. 

Įstaigos vidaus veiklą reguliuoja, koordinuoja ir kontroliuoja administ-
racija bei tarnybos savo kompetencijos ribose. 

Darbo rezultatų apskaita, kontrolė yra kiekybinis ir kokybinis veiklos 
rodiklis. Pataisos įstaigos tarnybų veikla vertinama, apskaitoma pagal pat-
virtintus kriterijus, kurie tiesiogiai susiję su tarnybos uždaviniais, jos speci-
fika. 

Specialiosios funkcijos būdingos atskiroms tarnyboms, pareigūnams 
pagal jų darbo, uždavinių specifiką, išskirtinumą. Faktiškai kiekviena tar-
nyba vykdo bendrąsias ir jai skirtas specialiąsias funkcijas, pavyzdžiui, 
priežiūros tarnyba, be bendrųjų valdymo funkcijų, atlieka kratų, apžiūros, 
pažeidimų užkardymo ir kitas funkcijas. 

Kaip matome, kiekviena funkcijų grupė tvarko tik jai paskirtą santykių 
sritį, o visos kartu užtikrina tinkamą įstaigos funkcionavimą. 
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1.6. VALDYMO AKTAI 
 

Valdymo aktais valstybinio valdymo institucijos (pareigūnai) vykdo 
jiems pavestus uždavinius, atlieka vykdomąsias tvarkomąsias funkcijas ir 
yra konkrečių sprendimų teisinio įvertinimo priemonė. Valdymo aktai prii-
mami valstybės vardu, todėl jais išreiškiama valstybės valia, kuriai paklusti 
turi visi subjektai, kuriems jie skirti. Dėl jų visada atsiranda teisinės pasek-
mės. Be to, valdymo aktai priimami remiantis įstatymais, todėl jie yra poįs-
tatyminiai aktai. Valdymo aktų vykdymas užtikrinamas įvairiomis įtikinimo 
priemonėmis, o jei reikia – ir valstybinės prievartos priemonėmis. 

Valdymo aktus priima institucijos (pareigūnai), remdamiesi savo kom-
petencija. Valdymo aktus sieja hierarchinė sistema. Aukštesnio lygio insti-
tucijos (pareigūno) valdymo aktas privalomas hierarchinėje sistemoje esan-
tiems žemiau. Dažniausiai valdymo aktai išreiškiami raštu, tačiau gali būti 
ir žodine (komandos, paliepimai), taip pat konkliudine forma (įspėjamieji, 
draudžiamieji ženklai). Valdymo aktais negalima laikyti įvairaus pobūdžio 
pažymų, ataskaitų, pažymėjimų, protokolų, aktų, kurie nustato tam tikras 
teisines aplinkybes. Jie gali būti tik prielaida priimant sprendimus, pavyz-
džiui, remiantis revizijos aktu galima patraukti atsakomybėn kaltus materia-
liai atsakingus darbuotojus.  

Valdymo aktai priimami pagal oficialiai patvirtintus teisinius regla-
mentus, įforminami, registruojami, nukreipiami vykdyti laikantis raštvedy-
bos taisyklių. Nustatyta valdymo aktų skundimo, protestavimo, pripažinimo 
neteisėtais, niekiniais tvarka bei pareigūnų atsakomybė už įgaliojimų virši-
jimą ir piktnaudžiavimą valdžia. 

Valdymo aktas gali būti kaip juridinis faktas, t. y. aplinkybė, kuri suda-
ro, pakeičia arba nutraukia administracinius teisinius santykius, pavyzdžiui, 
teisingumo ministro įsakymas dėl valstybės įmonių reorganizavimo; taip 
pat gali būti pagrindas priimant kitą valdymo aktą, pavyzdžiui, įsigaliojus 
teismo nuosprendžiui, jis vykdomas baudžiamojo proceso nustatyta tvarka. 

Valdymo aktas gali būti kitų teisinių santykių atsiradimo pagrindas, 
pavyzdžiui, civilinių, darbo, šeimos ir kitų. 

Valdymo aktai klasifikuojami pagal tam tikrus kriterijus: 
1) pagal akto teisines savybes, 
2) pagal akto veikimo erdvę, 
3) pagal institucijų (pareigūnų) kompetenciją. 
Pagal akto teisines savybes valdymo aktai gali būti normatyviniai ir in-

dividualūs. Normatyviniai aktai nustato tam tikras elgesio normas, taisyk-
les, kurios privalomos santykių šalims, pavyzdžiui, nuteistųjų priėmimo ir 
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skirstymo į grupes tvarka. Individualūs aktai priimami konkrečiu atveju ar-
ba skiriami konkrečiam asmeniui, pavyzdžiui, likviduojant ypatingą situaci-
ją įstaigoje, skatinant ar baudžiant nuteistąjį. 

Bausmių vykdymo srities valstybinio valdymo aktai skirstomi pagal 
valdymo institucijų (pareigūnų) kompetenciją: 

1) Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai (Bausmių vykdy-
mo kodeksas, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Teisingumo 
ministerijos statutas, nutarimas „Dėl Teisinės sistemos reformos 
metmenų“5; 

2) Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimai; 

3) Teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Teisingumo mi-
nisterijos direktoriaus teisės aktai; 

4) šakinės, tarpžinybinės kompetencijos institucijų (kitų ministerijų, 
departamentų, inspekcijų) teisės aktai; 

5) vietos savivaldos (miestų, rajonų savivaldybių) teisės aktai; 
6) pataisos įstaigų teisės aktai. 
Valdymo institucijos vieta hierarchinėje piramidėje nustato ir valdymo 

akto galiojimo ribas. 
Atskirai reikia išskirti visuomeninių organizacijų, religinių bendruo-

menių dalyvavimą pataisos įstaigų veikloje. Jos dalyvauja nuteistųjų socia-
linės reabilitacijos procese, teikia labdarą ir kitas socialines paslaugas 
Bausmių vykdymo kodekso 136 straipsnio pagrindu. Visuomeninių organi-
zacijų, religinių bendruomenių santykiai grindžiami gera valia, savanoriš-
kumu ir abipuse nauda, todėl šių institucijų savivaldos aktai pataisos įstaigų 
veiklai svarbūs tiek, kiek reikalingi nustatant jų tarpusavio santykius.  
 
 
1.7. PATAISOS ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINĖS 

VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI 
 

Pataisos įstaigų administracinės veiklos teisiniai pagrindai nustatyti 
valstybės įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose. Įstatymai įtvirtina 
teisės normas, kurių privalu laikytis šalims, o poįstatyminiuose aktuose su-
reguliuoti šalių veiksmai ir procedūros įgyvendinant teisės normas. 

Bausmės atlikimas, nuteistųjų pataisa, paleistų iš įstaigos asmenų so-
cialinė integracija susijusi su įvairiais valstybės valdymo subjektais, daug 
                                                 

5
 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Teisinės sistemos reformos metmenų“ // 

Valstybės žinios. 1993, Nr. 70-1311; nauja redakcija: Valstybės žinios. 1998, Nr. 61-1736. 
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įstatymų reguliuoja šiuos santykius. Valdymo pagrindai įtvirtinti Respubli-
kos Konstitucijoje6. Teismo nuosprendžiu paskirta bausmė, kardomasis ka-
linimas vykdomas Bausmių vykdymo kodekso, Kardomojo kalinimo įsta-
tymo7 ir iš dalies Baudžiamojo kodekso8 bei Baudžiamojo proceso kodek-
so9 nustatytais pagrindais. 

Kitais Respublikos įstatymais remdamiesi tiek, kiek reikia, ir tada, kai 
reikia sureguliuoti tiesiogiai nesusijusius su bausmės sankcija ir jos atliki-
mu santykius. Tai – Švietimo10, Sveikatos sistemos11, Socialinio draudi-
mo12, Valstybės tarnybos13, Valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pa-
grindų14 įstatymai ir Civilinis kodeksas15. Be to, kai kurie kiti santykiai su 
vietos savivaldos institucijomis reguliuojami Valstybinio socialinio aprūpi-
nimo sistemos pagrindų miestų (rajonų) savivaldybių tarybų, merų spren-
dimais. 

Vykdomosios valdžios poįstatyminių aktų hierarchija yra tokia: 
1) Respublikos Prezidento dekretai; 
2) Respublikos Vyriausybės nutarimai; 
3) Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo 

ministerijos aktai; 
4) šakinių ministerijų, prie jų esančių departamentų teisės aktai; 
5) kitų valstybės departamentų, inspekcijų teisės aktai; 
6) pataisos įstaigų, valstybės įmonių teisės aktai; 
7) vietos savivaldos teisės aktai; 
8) visuomeninių organizacijų teisės aktai. 
Bausmių vykdymo poįstatyminiai teisės aktai – tai nustatyta tvarka pa-

gal valstybės institucijos kompetenciją priimti norminiai teisės aktai, regu-
liuojantys teisinius santykius, susijusius su bausmės atlikimu. 
                                                 

6
 Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014. 
7
 Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įsakymas // Valstybės žinios. 1996, Nr. 12-

313. 
8
 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 37-1341. 
9
 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 37-

1341. 
10

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas // Valstybės žinios. 1991, Nr. 23-593. 
11

 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas // Valstybės žinios. 1994, Nr. 63-

1231. 
12

 Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymas // Valstybės žinios. 1991, Nr. 17-

447. 
13

 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 45-

1708. 
14

 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymas // 

Valstybės žinios. 1990, Nr. 32-761. 
15

 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 74-2262. 
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Respublikos Prezidento dekretais reguliuojami malonės teikimo nu-
teistiesiems klausimai, tvirtinama Malonės komisija ir jos nuostatai. 

Respublikos Vyriausybė steigia, reorganizuoja, likviduoja pataisos 
įstaigas, areštines (Bausmių vykdymo kodekso 20, 21 straipsniai). Vyriau-
sybė taip pat nustato:  

1) socialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudo-
jimo tvarką; 

2) paleidžiamų asmenų iš laisvės atėmimo vietų kelionės išlaidų ap-
mokėjimo, aprūpinimo maistu, drabužiais ir avalyne, taip pat vien-
kartinės negrąžinamos pašalpos skyrimo tvarką ir sąlygas; 

3) pataisos įstaigų finansavimo, aprūpinimo baldais, virtuvės invento-
riumi, taip pat atliekančių bausmę asmenų aprūpinimo apranga, pa-
talyne, maisto normomis tvarką; 

4) nuteistųjų bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo organizavimo 
tvarką ir sprendžia kitus Vyriausybei paskirtus reguliavimo klausi-
mus. 

Teisingumo ministro kompetencija priimant norminius teisės aktus 
pagrindiniais bausmių vykdymo klausimais yra plačiausia. Teisingumo mi-
nistras atlieka šias funkcijas: 

1) steigia, likviduoja pataisos inspekcijas, valstybės įmones prie patai-
sos įstaigų; 

2) tvirtina pataisos įstaigų, valstybės įmonių prie pataisos įstaigų nuo-
status, įstatus; 

3) tvirtina pataisos įstaigų, areštinių vidaus tvarkos taisykles, kardo-
mojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros inst-
rukciją, sprendžia kitus ministerijai paskirtus klausimus; 

4) sprendžia pataisos įstaigų personalo mokymo, kvalifikacijos kėlimo 
ir kitus su tarnyba susijusius klausimus. 

Atskirus bausmių vykdymo klausimus sprendžia bendri kelių ministrų 
priimti valdymo aktai. Priimti bendri sveikatos apsaugos ir teisingumo mi-
nistro įsakymai dėl sveikatos priežiūros tarnybos organizavimo pataisos 
įstaigose, bendras su vidaus reikalų ministru įsakymas dėl bendradarbiavi-
mo vykdant tam tikras bausmes, taip pat policijos ir Vidaus reikalų ministe-
rijos pajėgų, atsakingų už viešąjį saugumą, pasitelkimo pataisos įstaigų ap-
saugai ir tvarkai palaikyti ypatingų situacijų atvejais. 

Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktorius 
pagal savo kompetenciją priima teisės aktus: 

1) dėl nuteistųjų paskyrimo į pataisos įstaigos paprastąją, lengvąją ir 
drausmės grupę kriterijų patvirtinimo; 
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2) dėl nuteistųjų, kuriems įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paskirta 
arešto ar laisvės atėmimo bausmė, paskyrimo į konkrečią pataisos 
įstaigą ar areštinę tvarkos; 

3) dėl nuteistųjų išvykimų už atvirų kolonijų teritorijų ribų tvarkos ir 
teritorijos ribų nustatymo; 

4) dėl pataisos įstaigų įskaitų tarnybų darbo tvarkos patvirtinimo; 
5) dėl regioninių pataisos inspekcijų, taip pat joms pavaldžių teritori-

nių pataisos inspekcijų darbo tvarkos ir metodinių rekomendacijų, 
kitais klausimais.  

Žemesniojo lygio bausmių vykdymo poįstatyminius aktus priima pa-
taisos įstaigų, valstybės įmonių direktoriai. Jų priimti valdymo aktai regu-
liuoja įstaigos vidaus ir išorės santykius, organizuoja, koordinuoja tarnybų, 
skyrių, kitų struktūrinių padalinių, pareigūnų darbą, kitaip tariant, vykdo 
įstaigos veiklą. Įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas priima 
įsakymus, nutarimus, tvirtina tarnybų nuostatus, taisykles, instrukcijas ir ki-
ta. 
  
 

Tarptautiniai teisės aktai bausmių vykdymo klausimais 

 
I. Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos ir rezoliucijos: 

1) Minimalios elgesio su nuteistaisiais taisyklės (1955 m.); 
2) Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį 

elgesį ar baudimą (1984 m.); 
3) Medicininės etikos principai saugant nuteistuosius, suimtus asmenis 

nuo kankinimų, kito žiauraus, nežmoniško elgesio ir baudimo (1982 
m.); 

4) 1995 m. rekomendacija dėl laisvės atėmimo iki gyvos galvos; 
5) Teisėsaugos institucijų minimalios elgesio taisyklės su nepilnamečiais 

(Pekino taisyklės, 1985 m.); 
6) Teisėtvarkos apsaugos pareigūnų elgesio kodeksas (1979 m.); 
7) Minimalios elgesio taisyklės su asmenimis, nuteistais bausmėmis, nesu-

sijusiomis su laisvės atėmimu (Tokijo taisyklės, 1990 m.); 
8) Taisyklės ginant nepilnamečių, nuteistų laisvės atėmimu, teises (1990 

m.); 
9) 1989 m. rezoliucija Nr. 43/173 dėl įkalintų asmenų gynybos principų 

sąvado; 
10) 1990 m. rezoliucija dėl esminių kalinių priežiūros principų. 
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II. Europos Tarybos konvencijos: 
1) Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų ir nežmonišką ar 

žeminantį elgesį ir baudimą (1987 m.); 
2) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 

(1950 m.); 
3) Europos konvencija dėl ekstradicijos (1957 m.); 
4) Europos nuteistųjų asmenų perdavimo konvencija (1983 m.); 
5) 1983 m. Europos nuteistųjų perdavimo konvencija ir jos papildomas 

protokolas. 
 
III. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rezoliucijos ir rekomen-

dacijos: 
1) Europos kalėjimų taisyklės (2006 m.); 
2) 1975 m. rezoliucija Nr. (75) 25 dėl darbo kalėjimuose; 
3) 1976 m. rezoliucija Nr. (76) 2 dėl kalinių, nuteistų ilgalaikiu laisvės at-

ėmimu, priežiūros; 
4) 1982 m. rekomendacija Nr. (82) 17 dėl pavojingų kalinių priežiūros; 
5) 1984 m. rekomendacija Nr. (84) 12 dėl kalinių užsieniečių; 
6) 1989 m. rekomendacija Nr. (89) 12 dėl švietimo kalėjimuose; 
7) 1973 m. rezoliucija Nr. (73) 5 dėl standartinių minimalių kalinių prie-

žiūros taisyklių. 
 
IV. Dvišalės Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, pasirašo-

mos, ratifikuojamos su kitomis valstybėmis dėl teisinės pagalbos, kitų teisi-
nių santykių civilinėse, šeimos, baudžiamosiose bylose, taip pat sutartys dėl 
asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, perdavimo iš vienos valstybės 
į kitą. Tokio pobūdžio sutartys pasirašytos su Baltarusijos Respublika, 
Azerbaidžano Respublika, Rusijos Federacija, Jungtinėmis Amerikos Vals-
tijomis, Kinijos Liaudies Respublika ir kitomis valstybėmis. 

 
Tarptautiniai teisės aktai bausmių vykdymo klausimais yra rekomen-

dacinio arba privalomojo pobūdžio teisės aktai, reguliuojantys bausmių 
vykdymo santykius. Rekomendacinio pobūdžio teisės aktai – tai tarptauti-
nių organizacijų (pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Ta-
rybos) rekomendacijos ir rezoliucijos. Pažymėtina, kad bausmių vykdymo 
teisiniams santykiams reguliuoti priimtinos tik tos rekomendacijos ir rezo-
liucijos, kurios reglamentuoja bausmių vykdymo klausimus.  

Privalomojo pobūdžio norminiai teisės aktai yra tarptautinės sutartys, 
pavyzdžiui, pasirašytos tarptautinės sutartys dėl nuteistųjų laisvės atėmimu 
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perdavimo tolesniam bausmės atlikimui su Baltarusijos Respublika, Rusijos 
Federacija ir kitomis valstybėmis. 
 
 
1.8. ADMINISTRACINĖS VEIKLOS TEISĖTUMO 

KONTROLĖ 
 
Valstybinio valdymo sistemos teisėtumas yra demokratinės visuome-

nės pagrindas ir asmenų teisių, laisvių, teisėtų interesų įgyvendinimo garan-
tas. Teisėtumas užtikrina teisinės valstybės pamatines vertybes ir funkcio-
navimą. 

Teisėtumo užtikrinimas pataisos įstaigų administracinėje veikloje – tai 
institucijų, pareigūnų, piliečių ir organizacijų veiksmai, taikomi metodai, 
priemonės ir kiti poveikio būdai, kuriais įgyvendinami bausmės skyrimo 
tikslai, teisėtumo pažeidimų prevencija, taikomos teisinės atsakomybės 
priemonės. Administracinėje teisėje numatytos tokios teisėtumo organiza-
cinės teisinės užtikrinimo priemonės: 

1) kontrolė, 
2) priežiūra, 
3) teismų kontrolinė veikla, 
4) skundų, pareiškimų, prašymų, pasiūlymų nagrinėjimas. 
Bausmių vykdymo institucijas kontroliuoja pati sistema, t. y. vidinė 

kontrolė. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 12 punkte nustatyta, kad 
inspektuoti (tikrinti) pataisos įstaigų ir šių pareigūnų veiklą turi teisę teisin-
gumo ministras, teisingumo viceministras, teisingumo ministerijos valsty-
bės sekretorius ir šios ministerijos sekretoriai. Piliečių skundus, prašymus, 
pasiūlymus jų pavedimu gali nagrinėti kiti Teisingumo ministerijos valsty-
bės tarnautojai. Kalėjimų departamento direktorius ir jo pavaduotojai taip 
pat kontroliuoja jam pavaldžių įstaigų, valstybės įmonių veiklą. 

Kalėjimų departamento nuostatuose16 numatyta, kad Kalėjimų depar-
tamentas atlieka tokias kontrolės funkcijas: 

1) teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja pavaldžių įstaigų 
ir valstybės įmonių ūkinę veiklą, atlieka jų finansines revizijas; 

2) organizuoja ir kontroliuoja laisvės atėmimo vietų veiklą sprendžiant 
jose laikomų asmenų pataisos bei reabilitacijos klausimus; 

3) organizuoja ir kontroliuoja personalo parinkimą dirbti Departamen-
te bei jam pavaldžiose įstaigose bei įmonėse, personalo mokymą, 

                                                 

16
 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatai // 

Valstybės žinios. 2004, Nr. 149-5417. 
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kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą, kvalifikacinių kate-
gorijų suteikimą; 

4) kontroliuoja pavaldžių įstaigų aprūpinimą materialinėmis, techni-
nėmis priemonėmis, ginklais, šaudmenimis, asmeninės saugos, ak-
tyviosios ginties, radiacinės, cheminės saugos priemonėmis, kontro-
liuoja šių materialinių vertybių apskaitą, naudojimą ir saugojimą; 

5) kontroliuoja pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių civilinės saugos, 
saugos darbe ir priešgaisrinės saugos tarnybų veiklą; 

6) kontroliuoja pavaldžių įstaigų asmens sveikatos priežiūros tarnybų 
veiklą, higienos normų reikalavimų laikymąsi ir pan. 

Esant būtinybei, Kalėjimų departamentas gali atlikti pataisos įstaigų 
kompleksinį tarnybinės ir ūkinės veiklos inspektavimą, taip pat inspektavi-
mų metu nustatytų trūkumų šalinimo kontrolinius patikrinimus. Komplek-
sinių inspektavimų pažymos gali būti teikiamos įvertinti Teisingumo minis-
terijos vadovybei. 

Kiekvienoje pataisos įstaigoje pildoma Pastabų ir pasiūlymų knyga, 
kurioje inspektuojantys (tikrinantys) asmenys įrašo pastabas ir pasiūlymus 
nustatytiems trūkumams pašalinti. 

Pataisos įstaigos, valstybės įmonės vykdo atitinkamą savo tarnybų, 
struktūrinių padalinių veiklos kontrolę. Kontroliuojama įstaigos, valstybės 
įmonės ūkinė, finansinė, tarnybinė veikla. Naudojamos įvairios kontrolės 
formos: stebėjimas, patikrinimai, revizijos, vidaus auditas ir kitos. Pagal 
kontrolės rezultatus numatomos priemonės išaiškintiems trūkumams šalinti, 
kalti asmenys gali būti baudžiami drausmine tvarka, padaryta žala išieško-
ma civilinio proceso tvarka, atskirais atvejais numatyta ir baudžiamoji atsa-
komybė. 

Kalėjimų departamentą, jam pavaldžias įstaigas ir valstybės įmones 
bendra tvarka kontroliuoja kiti valstybės kontrolės subjektai. Visus vykdo-
mosios valdžios subjektus kontroliuoja: 

1) Lietuvos Respublikos Prezidentas (prezidentinė kontrolė); 
2) Lietuvos Respublikos Seimas (parlamentinė kontrolė), Seimo kont-

rolieriai; 
3) Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotų institucijų vykdo-

ma pavaldžių valdymo subjektų kontrolė (vyriausybinė kontrolė); 
4) teisminės valdžios kontrolė. 
Lietuvos Respublikos Prezidentas per skiriamus atstovus kontroliuoja, 

kaip vykdomosios valdžios institucijos (pareigūnai) vykdo įstatymus, kitus 
teisės aktus, kaip vykdomos reformos (pavyzdžiui, bausmių vykdymo sri-
ties), turi teisę gauti įvairius dokumentus, paaiškinimus bei kitą informaciją 
iš vykdomosios valdžios subjektų. 
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Lietuvos Respublikos Seimas parlamentinę kontrolę vykdo per savo 
komitetus (šiuo metu yra 14 Seimo komitetų), nuolat veikiančias komisijas 
(Etikos ir procedūrų, Peticijų ir kitos). 2005 m. lapkričio 23 d. Peticijų ko-
misija svarstė Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų nuteistųjų peticiją dėl pa-
lankesnio pasimatymų suteikimo nuteistiesiems. Peticijų komisija atliko ke-
lių įstaigų patikrinimą šiuo klausimu, pasitelkė kitų teisėsaugos institucijų, 
aukštųjų mokyklų teisininkų nuomonę ir priėmė sprendimą. 

Dažnai nuteistieji, kalinamieji kreipiasi dėl pažeistų teisių į Seimo 
kontrolierius, lygių galimybių kontrolierius bei Vaiko teisių apsaugos kont-
rolieriaus įstaigą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė bausmių vykdymo sistemą kontro-
liuoja bendrosios (kaip ir kitas vykdomosios valdžios institucijas), žinybi-
nės ir tarpžinybinės kontrolės būdu. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ministerijų veiklą (ir Teisingumo 
ministerijos) kontroliuoja per ministrus, viceministrus, sekretorius. Išklau-
somos veiklos ataskaitos, aptariami vyriausybinių programų vykdymo re-
zultatai, pavyzdžiui, Bausmių vykdymo sistemos reformos, Nusikalstamu-
mo prevencijos, Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš kardomojo kalinimo, laisvės at-
ėmimo vietų asmenų socialinės adaptacijos programų. 

Šakinės kompetencijos vykdomosios valdžios institucijos savo ruožtu 
atitinkamoje valdymo sistemoje vykdo pavaldžių įstaigų kontrolę per šių 
įstaigų vadovus, pavyzdžiui, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos ap-
saugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atitinkamai 
kontroliuoja nuteistųjų bendrąjį lavinimą, sveikatos priežiūrą, įdarbinimą ir 
kita. 

Tarpžinybinę kontrolę vykdo specialiosios (tarpšakinės) kompetencijos 
institucijos, kurios tikrina joms nepavaldžias įstaigas tam tikrais klausimais, 
pavyzdžiui, Statistikos departamentas tikrina, kaip institucijos laikosi statis-
tinių duomenų tvarkymo taisyklių, Valstybės duomenų apsaugos inspekcija 
kontroliuoja asmens duomenų tvarkymo teisėtumą. 

Be aptartų kontrolės institucijų ir formų, valstybėje veikia nepriklau-
soma nuo vykdomosios valdžios savarankiška valstybinio audito institucija, 
kuri veikia pagal 1995 m. gegužės 30 d. priimtą Lietuvos Respublikos vals-
tybės kontrolės įstatymą17. Valstybės kontrolės institucijos vykdoma finan-
sinės ir ūkinės veiklos tikrinimo veikla labai svarbi ir bausmių vykdymo 
institucijų atliekamoms valdymo funkcijoms, daro valdymą skaidresnį, sau-
go nuo korupcijos apraiškų. 

                                                 

17
 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas // Valstybės žinios. 2001, Nr. 112-

4070). 
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Savarankiškas įstaigų veiklos užtikrinimo būdas yra priežiūra. Priežiū-
ra – tai stebėjimas, kaip įstaigos, pareigūnai laikosi įstatymuose, kituose tei-
sės aktuose nustatytų specialiųjų taisyklių reikalavimų. Tai gali būti prieš-
gaisrinės saugos, higienos normų, gamtos apsaugos, epidemijų ir kitų 
veiksnių kontrolė siekiant apsaugoti visuomenę, piliečius nuo pavojingų 
padarinių. 

Atskira priežiūros rūšis yra prokuratūros institucijų vykdoma bendroji 
priežiūra, kaip vykdomosios valdžios subjektai veikdami laikosi įstatymų ir 
kitų teisės aktų.  

Teismai įstaigų veiklą kontroliuoja tiesiogiai ir netiesiogiai: netiesiogi-
nę kontrolę vykdo tirdami, nagrinėdami nusikalstamas, civilines veikas pa-
taisos įstaigose, valstybės įmonėse, pavyzdžiui, nužudymus, pabėgimus. 
Tiesioginę kontrolę teismai vykdo nagrinėdami asmenų skundus dėl patai-
sos įstaigų pareigūnų priimtų teisės aktų ar atliekamų veiksmų (neveikimo) 
teisėtumo, pavyzdžiui, drausminės nuobaudos panaikinimo, neteisėto atlei-
dimo iš darbo ir panašiai. Šiuo atveju teismas pateikia atskirą teismo nutartį 
dėl trūkumų institucijos veikloje. 

Dar vienas iš įstaigų, valstybės įmonių veiklos teisėtumo užtikrinimo 
būdų yra piliečių, kitų asmenų (taip pat nuteistųjų, įkalintų asmenų) prašy-
mų, pareiškimų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimas. Nagrinėjimo tvarką reg-
lamentuoja 1999 m. birželio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymas18. 

Nuteistųjų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) peticijų ir skundų priė-
mimo, išsiuntimo, perdavimo ir atsakymų į juos įteikimo tvarką nustato Pa-
taisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 192–198 punktai. 
 
 
1.9. BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VALDYMO 

PERSPEKTYVOS 
 
Administracinė veikla nuolat kinta, reaguoja į socialinius, ekonomi-

nius, socialinius psichologinius, kitus kaitą lemiančius pokyčius. Šie admi-
nistracinę veiklą formuojantys veiksniai glaudžiai susiję su kintančia baus-
mių vykdymo teise, aplinka, todėl susidaro naujos veiklos kokybės prielai-
dos. Pirmoji prielaida – pagerinti valstybės tarnautojų (pareigūnų) funkci-
nius administracinius gebėjimus prisitaikyti prie kokybiškai naujos ir kin-
tančios aplinkos. Antra – keisti kitų tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančių 
                                                 

18
 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 

110-3235. 
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bausmių vykdymo procese subjektų elgseną. Reikia iš naujo įvertinti ir 
lanksčiau modeliuoti naujas mediacijos, probacijos, nuteistųjų integracijos į 
visuomenę funkcijas bei priemones, motyvuoti ir įtraukti į veiklą visuome-
nę, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, įdiegti savanorių institu-
tus, kurių pagalba seniai naudojamasi Kanados, Švedijos ir kitų Europos 
valstybių penitencinėje sistemoje. 

1993 m. gruodžio 14 d. Seimas priėmė nutarimą „Dėl Teisinės siste-
mos reformos metmenų ir jų įgyvendinimo“, kuriame konstatavo, kad to-
lesnė teisinės sistemos reforma vykdoma remiantis tęstinumo ir perimamu-
mo principais, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Są-
jungos ir Europos Tarybos reikalavimus bei rekomendacijas. Teisinės si-
stemos reformos metmenų IV skyriuje „Bausmių vykdymo sistemos kūri-
mas“ skatinama nuosekliai atsisakyti nereikalingų teisių ir laisvių ribojimų 
ir numatoma daugiau pozityvių pareigų, kurios leistų nuteistiesiems keisti 
savo teisinę padėtį pagal principą: geras elgesys – daugiau teisių ir lengva-
tų, blogas elgesys – mažiau lengvatų. Turi būti toliau plečiamas nuteistųjų 
laisvės atėmimu skatinimo priemonių sąrašas, sudarytos palankios sąlygos 
išlaikyti socialinius ryšius su išoriniu pasauliu liberalizuojant pasimatymų 
teisę, leidžiant trumpalaikes išvykas į namus, plačiau taikant lygtinį palei-
dimą iš laisvės atėmimo vietų ir lygtinį atleidimą nuo bausmės nepasibaigus 
bausmės laikui, trumpinant būtiną atlikti bausmės laiką ir mažinant nuteis-
tųjų, kuriems netaikoma ši priemonė, skaičių. 

Valstybės baudžiamoji politika orientuojama į platesnį nesusijusių su 
laisvės atėmimu bausmių taikymą, bausmių vykdymo sistemą įpareigoja iš 
esmės pertvarkyti pataisos inspekcijų darbą, valdymo struktūrą palaipsniui 
diegiant probacines priemones, tarnybas. 

Analizuojant bausmių vykdymo sistemos programinius dokumentus, 
lyginant ją su tarptautiniais, Europos standartais ir toliau svarbu ne kaitalio-
ti sistemos struktūrą, o pertvarkyti ją į asmenų, atliekančių laisvės atėmimo 
bausmę, socializacijos, reabilitacijos įstaigas, savo veiklą grindžiančias tei-
singumo, humanitarinės, dvasinės, moralinės pagalbos teikimo principais. 
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???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 
 

1. Apibūdinkite socialinio valdymo sąvoką ir struktūrą. 
2. Apibūdinkite valstybinio valdymo sąvoką ir struktūrą. 
3. Kokie administraciniai teisiniai bausmių vykdymo srities santykiai? 

Apibūdinkite santykių objektą, subjektą, turinį. 
4. Apibūdinkite administracinės veiklos principus, sąvoką, rūšis. 
5. Kokios administracinės veiklos formos ir metodai? 
6. Apibūdinkite administracinės veiklos principų ir metodų išraišką teisės 

aktuose. 
7. Kokia įtikinimo metodo paskirtis, taikymo formos ir priemonės? 
8. Papasakokite apie prievartos priemonių paskirtį, jų rūšis, prevencines, 

kardomąsias priemones, nuobaudas, jų naudojimo tvarką. 
9. Apibūdinkite teisės pažeidimo sąvoką, sudėtį, tyrimo tvarką. 

10. Papasakokite apie administracinius teisinius, ekonominius ir socialinius 
psichologinius veiklos metodus. 

11. Apibūdinkite administracinės veiklos funkcijas, sąvokas, rūšis. Kokios 
bendrosios, specialiosios, organizacinės sistemos aprūpinimo, operaty-
vinio valdymo funkcijos? Kokia funkcijų išraiška teisės aktuose? 

12. Apibūdinkite valdymo aktų sąvoką, paskirtį, teisinės išraiškos formas. 
Koks valdymo aktų klasifikavimas? 

13. Apibūdinkite pataisos įstaigų administracinės veiklos teisinius pagrin-
dus. Kokie įstatymai, poįstatyminiai ir tarptautinės teisės aktai regla-
mentuoja bausmių vykdymo klausimus? Kokia teisės aktų reikšmė pa-
taisos įstaigų administracinėje veikloje? 

14. Apibūdinkite administracinės veiklos teisėtumo kontrolės sąvoką. 
15. Kokios administracinės veiklos teisėtumo užtikrinimo teisinės ir orga-

nizacinės priemonės? 
16. Kokios Kalėjimų departamento kontrolės funkcijos?  
17. Apibūdinkite Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės 

kontrolę. 
18. Apibūdinkite šakinės kompetencijos vykdomosios valdžios institucijų 

vykdomą kontrolę. 
19. Kaip vykdoma pataisos įstaigų veiklos priežiūra? 
20. Kokia tvarka nagrinėjami piliečių, kitų asmenų, nuteistųjų prašymai, 

pareiškimai, pasiūlymai, skundai? 
21. Kokie bausmių vykdymo sistemos valdymo uždaviniai ir perspektyvos 

programiniuose valstybės teisės aktuose? 
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2 skyrius.  
VALSTYBĖS BAUSMIŲ  
VYKDYMO SISTEMA 
 
 
 
 
 
2.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, 

TEISINGUMO MINISTERIJOS, KALĖJIMŲ 
DEPARTAMENTO PRIE TEISINGUMO 
MINISTERIJOS UŽDAVINIAI VYKDANT 
KRIMINALINES BAUSMES 

 
Kriminalinių bausmių vykdymas yra išimtinė valstybės funkcija. Tuo 

tikslu valstybėje Bausmių vykdymo kodekso pagrindu sukurta ir veikia 
valstybės institucijų, įstaigų ir pareigūnų, taip pat valstybės įgaliotų asmenų 
sistema. 

Pagal kompetenciją, uždavinius, funkcijas institucijos skirstomos į 
bendrosios ir specialiosios kompetencijos institucijas (įstaigas, pareigūnus). 
Bendrosios kompetencijos subjektams bausmių vykdymas yra tik viena iš 
kelių funkcijų, o specialiosios paskirties subjektams bausmių vykdymas yra 
pagrindinė funkcija – tuo tikslu institucija ir sukurta. 

Bendrosios kompetencijos subjektai yra Respublikos Vyriausybė, tei-
smai, prokuratūra, ministerijos (pvz., Socialinės apsaugos ir darbo, Sveika-
tos apsaugos, Vidaus reikalų ir kt.), departamentai, inspekcijos, kurie 
sprendžia netiesiogiai su bausmių vykdymu susijusius klausimus, svarbius 
sudarant normalias bausmės atlikimo sąlygas, tenkinant kitus sistemos po-
reikius bendroje valstybės valdymo sistemoje.  

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dalyvauja paleistų iš laisvės 
atėmimo vietų asmenų socialinės integracijos programose, organizuoja so-
cialinių paslaugų teikimą, įdarbinimą ir pan. 
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Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja asmenų, atliekančių laisvės 
atėmimo bausmę, sveikatos priežiūrą, gydymą, kontroliuoja higienos normų 
laikymąsi pataisos įstaigose, sprendžia susirgimų prevencijos klausimus. 

Vidaus reikalų ministerija organizuoja suimtų, įkalintų, atliekančių 
laisvės atėmimo bausmę asmenų konvojavimą, nusikaltimų prevencijos 
programas, dalyvauja užkardant pataisos įstaigose susidariusias ypatingas 
situacijas ir kita. 

Respublikos Vyriausybė priima teisės aktus, reglamentuojančius tam 
tikrus bausmių vykdymo klausimus (įstaigų steigimą, reorganizavimą, lik-
vidavimą, finansavimą ir kt.), aprobuoja Teisingumo ministerijos strateginį 
veiklos planą, kuriame atsispindi ir bausmių vykdymo sistemos strateginiai 
veiklos aspektai, koordinuoja kitų ministerijų veiklą, tvirtina programas, su-
sijusias su bausmių vykdymu ir atlikusių laisvės atėmimo bausmę asmenų 
socialine adaptacija bei integracija į visuomenę. 

Specialiosios kompetencijos subjektams bausmių vykdymas yra pa-
grindinė arba vienintelė funkcija. Bausmes vykdančių institucijų sistema 
gali būti centralizuota ir decentralizuota, t. y. vienas bausmes vykdo tik pa-
taisos įstaigos, o kitų vykdyme dalyvauja nepavaldžios Teisingumo minis-
terijai institucijos, pavyzdžiui, laisvės apribojimas, teisės dirbti tam tikrą 
darbą, užsiimti tam tikra veikla atėmimas. 

Teisingumo ministerija tiesiogiai įgyvendina valstybės baudžiamąją 
ir bausmių vykdymo politiką, organizuoja bausmių vykdymo sistemos re-
formą, atlieka kitus uždavinius bei funkcijas, numatytas Teisingumo minis-
terijos nuostatuose19. 

Teisingumo ministerija organizuoja ir kontroliuoja tokius su bausmių 
vykdymu susijusius klausimus: 

1) sudaro sąlygas kriminalinių bausmių vykdymui, atitinkančias Res-
publikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, organizuo-
ja bausmių vykdymo įstatymų numatytų auklėjimo priemonių tai-
kymą nuteistiesiems; 

2) organizuoja Teisinės sistemos reformos metmenų įgyvendinimą; 
3) užtikrina efektyvią įkalinimo įstaigų veiklą, nuteistųjų laisvės at-

ėmimu bausmių vykdymą ir rengimą integracijai į visuomenę; 
4) kontroliuoja Kalėjimo departamento prie Teisingumo ministerijos 

ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklą; 
5) priima teisės aktus, susijusius su tarnyba Kalėjimų departamente 

prie Teisingumo ministerijos, vykdo kitas įstatymuose numatytas 

                                                 

19
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatai // Valstybės žinios. 2002, Nr. 

70-2836. 
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funkcijas, padedančias užtikrinti šios tarnybos, jai pavaldžių įstai-
gų ir valstybės įmonių efektyvų darbą; 

6) rengia jos įsteigtų įstaigų biudžetą, vykdo įstaigų finansavimą; 
7) vykdo ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų bei valstybės 

įmonių steigėjo funkcijas, tvirtina jų nuostatus (įstatus); 
8) skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Kalėjimų departamento 

prie Teisingumo ministerijos, pavaldžių įstaigų bei valstybės įmo-
nių vadovus; 

9) nustato ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų vadovų tarnybi-
nes kategorijas, prireikus skiria jiems nuobaudas arba juos skatina; 

10) tikrina pagal savo kompetenciją ministerijos įsteigtų ar jai priskir-
tų įstaigų darbą, išklauso jų darbo ataskaitas, prireikus teikia me-
todinius nurodymus; 

11) sudaro komisijas (darbo grupes) parengti įstatymus, Vyriausybės 
nutarimų projektus, tarptautinių sutarčių projektus; 

12) koordinuoja ministerijos ir jai priskirtų įstaigų veiklą su kitomis 
valstybės institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, visuome-
ne. 

Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamentas tiesiogiai 
užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą žmogaus teisių, laisvių apsaugos 
srityje ir teisinės pagalbos sistemą, kontroliuoja bausmių ir kardomojo kali-
nimo vykdymo sąlygas ir kt. 

Departamento teisinis statusas įtvirtintas nuostatuose. Departamentas 
yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito ministrui. Jo veiklą derina ir administ-
ruoja ministerijos sekretorius. Ministerijos sekretorius koordinuoja pavestas 
departamento veiklos sritis, taip pat ir bausmių vykdymo sritį. 

Nuostatuose nurodyti tokie Teisinių institucijų departamento uždavi-
niai: 

1) pagal teisinės sistemos reformos metmenis užtikrinti kryptingą tei-
sinių institucijų reformos vykdymą, kad reforma atitiktų teisinės 
valstybės sampratą, Europos Sąjungos kriterijus; 

2) siekti užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, teisinėmis prie-
monėmis sudaryti palankią aplinką verslui bei tobulinti valstybės 
administravimą; 

3) pagal savo kompetenciją užtikrinti valstybės politikos įgyvendini-
mą teisinių institucijų funkcionavimo, valdymo bei sprendimų vyk-
dymo srityse; 

4) siekiant sukurti ir įgyvendinti nacionalinę teisinės pagalbos sistemą, 
sudaryti lygias galimybes asmenims nepriklausomai nuo tautybės, 
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lyties, įsitikinimų ginti savo teises bei teisėtus interesus ir siekti tei-
singumo; 

5) siekti sudaryti bausmių ir kardomojo kalinimo vykdymo sąlygas, 
užtikrinančias žmogaus orumą ir atitinkančias Lietuvos Respubli-
kos įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir ki-
tuose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus. 

Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias 
funkcijas: 

1) kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir ministerijos 
reguliavimo sričiai priskirtomis institucijomis rengia ministerijos ir 
ministerijos įsteigtų ar jai paskirtų įstaigų strateginės veiklos planą 
ir užtikrina jo vykdymą; 

2) rengia teisės aktų projektus ir dalyvauja darbo grupėse, komisijose 
antstolių, advokatūros, notariato, civilinės metrikacijos bei valsty-
bės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo klausimais, teikia iš-
vadas dėl tokių aktų rengimo, pateikimo ar pripažinimo netekusiais 
galios; 

3) teikia išvadas dėl ministerijos įsteigtų, jai priskirtų bei jos regulia-
vimo srityje esančių įstaigų, kurios pagal savo veiklos pobūdį yra 
Departamento kompetencijoje, parengtų teisės aktų projektų bei pa-
siūlymų juos pakeisti ar pripažinti netekusiais galios. Departamen-
tas taip pat dalyvauja darbo grupėse, komisijose, rengiančiose tokių 
aktų projektus; 

4) darbo reglamento nustatyta tvarka bendradarbiauja su užsienio vals-
tybių teisinėmis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis; 

5) pagal savo kompetenciją įgyvendina priemones, užtikrinančias 
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą; 

6) padeda užtikrinti efektyvų bausmių ir kardomojo kalinimo vykdy-
mą, nuteistųjų integravimą į visuomenę; 

7) vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas, padedančias užtikrinti 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos, jai pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių efektyvų darbą; 

8) nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pasiūlymus, skundus ir pareiški-
mus, paskirtinus Departamento kompetencijai, imasi priemonių, 
kad būtų išspręsti juose keliami klausimai; 

9) vykdo kitas Departamento kompetencijai paskirtas funkcijas. 
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos (toliau – ir 

Departamentas) yra ministerijai pavaldi įstaiga, organizuojanti kardomojo 
kalinimo (suėmimo) ir teismų nuosprendžiais paskirtų kriminalinių bausmių 
vykdymą. Departamentui priklauso ir pertvarkytas Pataisos inspekcijų sky-
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rius, kuriam pavaldžios regioninės bei teritorinės pataisos inspekcijos. Pa-
taisos inspekcijos vykdo kriminalines bausmes, nesusijusias su laisvės atė-
mimu. Prie Departamento įsteigtas Mokymo centras, kuris užsiima ben-
druoju pataisos įstaigų personalo mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu. 
Nauji pataisos įstaigų darbuotojai gali pradėti eiti pareigas tik baigę pirmi-
nio parengimo kursą šiame centre. 

Departamentas yra civilinė įstaiga. Jo kompetencija ir funkcijos nusta-
tytos teisingumo ministro įsakymu patvirtintuose nuostatuose, kuriuose nu-
statytos Departamento funkcijos, teisės, finansavimo šaltiniai, darbo orga-
nizavimo tvarka ir vidaus valdymo struktūra. 
 
 
 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO  
MINISTERIJOS NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos (toliau – Departamentas) yra Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija) pavaldi įstaiga, organizuojanti 
kardomojo kalinimo (suėmimo) ir teismų nuosprendžiais paskirtų krimina-
linių bausmių vykdymą. 

2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės 
aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezi-
dento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo 
ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

3. Departamentas bei jam pavaldžios kardomojo kalinimo ir laisvės at-
ėmimo vietos bei pataisos inspekcijos sudaro vieningą organizacinę sistemą 
– bausmių vykdymo sistemą. 

4. Departamentas yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspau-
dą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.  

5. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Res-
publikos valstybės biudžeto. Departamentas gali turėti nebiudžetinių lėšų. 
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II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI  
IR FUNKCIJOS 

 

6. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra: 
6.1. organizuoti ir vykdyti bausmių vykdymo sistemos reformą vado-

vaujantis Teisinės sistemos reformos metmenimis (nauja redakcija) ir Tei-
sinės sistemos reformos įgyvendinimo programa; 

6.2. sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas sąlygas asme-
nims, kuriems teisėjo ar teismo nutartimi kardomąja priemone paskirtas 
kardomasis kalinimas (suėmimas), laikyti; 

6.3. užtikrinti teismų nuosprendžių (nutarčių), kuriais nuteista laisvės 
atėmimu, vykdymą; 

6.4. užtikrinti teismų nuosprendžių (nutarčių), kuriais nuteista atėmimu 
eiti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, 
nuosprendžių (nutarčių), kuriais laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidė-
tas, ir nutarčių, kuriomis asmenys lygtinai paleisti iš laisvės atėmimo vietų, 
vykdymą; 

6.5. sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytas sąlygas krimi-
nalinei bausmei vykdyti (atlikti) ir organizuoti pataisymo priemonių taiky-
mą nuteistiesiems. 

7. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius: 
7.1. rengia Teisingumo ministerijos pavedimu ir savo iniciatyva įsta-

tymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susi-
jusių su bausmių vykdymo sistemos reforma, projektus; 

7.2. organizuoja naujų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų 
statybą, jau veikiančių tokio tipo įstaigų rekonstravimą; 

7.3. teikia Teisingumo ministerijai siūlymus steigti, reorganizuoti ar 
likviduoti kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietas, pataisos inspekci-
jas, mokymo centrus bei valstybės įmones prie pataisos namų; 

7.4. teikia Teisingumo ministerijai tvirtinti Departamentui pavaldžių 
įstaigų nuostatus ir valstybės įmonių prie pataisos namų įstatus; 

7.5. sudaro ir nustatyta tvarka teikia Teisingumo ministerijai ir Finansų 
ministerijai Departamento biudžeto projektą bei buhalterinę atskaitomybę; 

7.6. kaupia informaciją, analizuoja ir prognozuoja Departamentui pa-
valdžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklą; 

7.7. teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja Departamentui 
pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių ūkinę veiklą, atlieka jų finansines re-
vizijas; 

7.8. užmezga (savarankiškai ar Teisingumo ministerijai padedant) ir 
plėtoja ryšius su užsienio valstybių bausmių vykdymo sistemų institucijo-
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mis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja Departamento bei jam 
pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių darbuotojų stažuotes bei pažintinį lan-
kymąsi užsienio valstybių bausmių vykdymo institucijose, dalyvavimą tarp-
tautinėse konferencijose bausmių vykdymo klausimais; 

7.9. organizuoja kartu su Teisingumo ministerija arba savarankiškai 
tarptautines konferencijas bausmių vykdymo klausimais; 

7.10. organizuoja ir kontroliuoja laisvės atėmimo vietų veiklą spren-
džiant jose laikomų asmenų pataisos bei reabilitacijos klausimus;  

7.11. organizuoja ir kontroliuoja personalo parinkimą dirbti Departa-
mente bei jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, personalo moky-
mą, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą; 

7.12. organizuoja kvalifikacinių kategorijų suteikimą visiems Depar-
tamento pareigūnams, Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 
vyriausiesiems ir vyresniesiems pareigūnams, kontroliuoja kvalifikacinių 
kategorijų suteikimą Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 
pareigūnams ir jaunesniesiems pareigūnams; 

7.13. teikia metodinę bei praktinę pagalbą rengiant kardomojo kalini-
mo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos bei kalinamųjų ir nuteistųjų priežiū-
ros planus, organizuoja šių planų įgyvendinimą; 

7.14. organizuoja nuteistųjų skirstymą į laisvės atėmimo vietas, kali-
namųjų bei nuteistųjų etapavimą (pervežimus);  

7.15. organizuoja Teisingumo ministerijos sprendimų pagal Lietuvos 
Respublikos tarptautines sutartis dėl nuteistųjų perdavimo iš Lietuvos arba į 
Lietuvą įgyvendinimą;  

7.16. sudaro inžinerinių techninių apsaugos priemonių diegimo kardo-
mojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose planus, organizuoja ir kontroliuo-
ja šių planų vykdymą; 

7.17. kaupia ir analizuoja statistinius duomenis apie kardomojo kalini-
mo ir laisvės atėmimo vietose laikomus ir pataisos inspekcijų įskaitoje įra-
šytus asmenis (bendras skaičius, sudėtis, kaita), įstatymų nustatyta tvarka 
teikia šiuos duomenis Lietuvos Respublikos institucijoms ir tarptautinėms 
organizacijoms; 

7.18. organizuoja ir kontroliuoja kardomojo kalinimo ir laisvės atėmi-
mo vietų veiklą užkardant rengiamus bei tiriant padarytus nusikaltimus, tei-
kia šiuo klausimu minėtoms įstaigoms praktinę pagalbą; 

7.19. teikia metodinę bei praktinę pagalbą kardomojo kalinimo ir lais-
vės atėmimo vietų administracijai rengiant su policijos ir kitomis Vidaus 
reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priklausančiomis įstaigomis bendrų 
veiksmų specialiuosius planus užkardant ir likviduojant ypatingus įvykius 
kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose; 
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7.20. organizuoja kartu su policijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos 
reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų bei kardomojo kalinimo ir laisvės 
atėmimo vietų vadovais šių įstaigų pareigūnų bendras mokomąsias pratybas 
užkardant ir likviduojant ypatingus įvykius kardomojo kalinimo ir laisvės 
atėmimo vietose; 

7.21. organizuoja Departamentui pavaldžioms įstaigoms ir valstybės 
įmonėms reikalingų antspaudų, spaudų gaminimą, teikia joms pagalbą apsi-
rūpinant dokumentų blankais bei apskaitos žurnalais; 

7.22. nagrinėja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir teisingumo ministro nustatyta tvarka pareiškimus, pasiūly-
mus ir skundus bausmių vykdymo sistemos veiklos klausimais, imasi rei-
kiamų priemonių jiems spręsti; 

7.23. tvirtina išlaidų sąmatas Departamentui pavaldžioms įstaigoms ir 
valstybės įmonėms bei paskirsto gaunamus asignavimus, kontroliuoja skirtų 
biudžetinių lėšų panaudojimą;  

7.24. atlieka per kompiuterizuotą Valstybės biudžeto apskaitos ir mo-
kėjimo sistemą „NAVISION“ Departamentui asignuotų biudžeto išlaidų 
sąmatų pakeitimus, mokėjimo paraiškų bei buhalterinės apskaitos įrašų im-
portą iš Departamentui pavaldžių įstaigų ir eksportą Finansų ministerijos 
Iždo departamentui; 

7.25. teikia pagalbą Departamentui pavaldžioms įstaigoms apsirūpinant 
maisto produktais, kietu ir minkštu inventoriumi, įrengimais, kontroliuoja 
šių vertybių apskaitą, naudojimą ir nurašymą; 

7.26. organizuoja Departamento ir jam pavaldžių įstaigų aprūpinimą 
pagal nustatytas normas koviniais ir sportiniais šaunamaisiais ginklais, 
šaudmenimis, asmens saugos, aktyviosios ginties, radiacinės, cheminės 
saugos priemonėmis bei Departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės 
įmonių pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniformine apranga, kontroliuoja 
šių materialinių vertybių apskaitą, naudojimą ir saugojimą, organizuoja jų 
remontą; 

7.27. organizuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą bei kontroliuoja 
Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių civilinės saugos, sau-
gos darbe ir priešgaisrinės saugos tarnybų veiklą; 

7.28. organizuoja ir kontroliuoja Departamentui pavaldžių įstaigų as-
mens sveikatos priežiūros tarnybų veiklą, higienos normų reikalavimų vyk-
dymą, kaupia ir analizuoja statistinius duomenis ir informaciją apie kardo-
mojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų sveikatos būklę, 
mirtingumą, autoagresijas; 
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7.29. organizuoja pataisos inspekcijų veiklą, teikia joms metodinę ir 
praktinę pagalbą, Teisingumo ministerijos pavedimu rengia probacijos pro-
gramas ir organizuoja jų įgyvendinimą; 

7.30. organizuoja ir kontroliuoja valstybės įmonių prie pataisos darbų 
kolonijų veiklą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą ieškant užsakovų gami-
namai produkcijai ir siūlomoms paslaugoms, atnaujinant gaminamos pro-
dukcijos asortimentą, diegiant naujas technologijas, rengia, derina su rei-
kiamomis institucijomis ir per Teisingumo ministeriją teikia Lietuvos Res-
publikos Vyriausybei teisės aktų, numatančių palankesnes sąlygas nuteistų-
jų gaminamai produkcijai realizuoti, projektus. 

 
 

III. DEPARTAMENTO TEISĖS 
 

8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę: 
8.1. gauti iš valstybės valdymo bei vietos savivaldos institucijų, ūkio 

subjektų informaciją Departamento kompetencijos klausimais; 
8.2. kontroliuoti teisingumo ministro nustatyta tvarka, kaip Departa-

mentui pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonės laikosi Lietuvos Respublikos 
įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimus, teisingumo ministro ir Departamento direktoriaus įsakymus, ki-
tus teisės aktus, duoti privalomus nurodymus nustatytiems įstatymų bei kitų 
teisės aktų pažeidimams šalinti; 

8.3. teikti pasiūlymus Teisingumo ministerijai dėl komisijų (darbo gru-
pių) įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams 
rengti sudarymo; 

8.4. sudaryti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir 
juridiniais asmenimis sutartis, reikalingas Departamentui pavestiems užda-
viniams įgyvendinti; 

8.5. teikti tvirtinti steigėjui Departamentui pavaldžių įstaigų nuostatus 
ir valstybės įmonių įstatus; 

8.6. skirstyti kalinamuosius į kardomojo kalinimo, o nuteistuosius į 
laisvės atėmimo vietas; 

8.7. paskirstyti Departamentui pavaldžioms įstaigoms išlaikyti skirtas 
lėšas, centralizuoti dalį valstybės įmonių prie pataisos darbų kolonijų likuti-
nio pelno specialiam fondui (finansiniam rezervui) sudaryti, kuris reikalin-
gas atskirų valstybės įmonių prie pataisos darbų kolonijų pagrindinėms ga-
mybos priemonėms modernizuoti, apyvartinėms lėšoms papildyti bei finan-
sinei paramai teikti, darbuotojų socialinėms, buitinėms bei darbo sąlygoms 
gerinti; 
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8.8. nustatyti Departamentui pavaldžioms įstaigoms ir valstybės įmo-
nėms pagrindinius biudžetinės ir gamybinės veiklos kontrolinius skaičius 
bei ekonominius normatyvus; 

8.9. tvirtinti Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių biu-
džetinės ir gamybinės veiklos balansus, finansinius planus, vadovų atlygi-
nimus bei premijų dydžius; 

8.10. reikalauti iš Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 
statistine atskaitomybe nustatytų ataskaitų, reikalingų suvestinėms ataskai-
toms parengti; 

8.11. Departamentas turi ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Vy-
riausybės nutarimų ir kitų teisės aktų suteiktas teises. 
 

 
IV. DEPARTAMENTO DARBO  

ORGANIZAVIMAS 
 

9. Departamentui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir atlei-
džia iš pareigų teisingumo ministras. 

10. Departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus teisingumo mi-
nistrui ir asmeniškai atsako už Departamentui pavestų uždavinių bei funkci-
jų vykdymą. 

11. Departamento direktorius turi 3 pavaduotojus, kurie kuruoja jiems 
pavestas tarnybas: apsaugos ir priežiūros, socialinės reabilitacijos, ūkio ap-
tarnavimo. 

12. Departamento direktoriaus nesant (atostogos, liga, komandiruotė ir 
pan.), jo pareigas laikinai atlieka Departamento direktoriaus pavaduotojas 
apsaugai ir priežiūrai. Šio pareigūno nesant, Departamento direktoriaus pa-
reigas laikinai atlieka teisingumo ministro įsakymu paskirtas vienas iš liku-
sių Departamento direktoriaus pavaduotojų. 

13. Departamento direktorius: 
13.1. organizuoja ir kontroliuoja Departamentui pavestų uždavinių ir 

funkcijų vykdymą; 
13.2. užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Respublikos Prezi-
dento dekretai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, teisingumo 
ministro įsakymai ir kiti bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojan-
tys teisės aktai;  

13.3. teikia teisingumo ministrui įstatymų ir kitų teisės aktų bausmių 
vykdymo sistemos veiklos klausimais projektus; 
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13.4. tvirtina Departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmo-
nių struktūrą, Departamento etatų sąrašą ir Departamentui pavaldžių įstaigų 
ir valstybės įmonių pareigūnų etatų sąrašus; 

13.5. nustato Departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmo-
nių pareigūnų pareigybes ir jas atitinkančius pareiginius laipsnius; 

13.6. teikia pasiūlymus teisingumo ministrui dėl Departamento direk-
toriaus pavaduotojų ir Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 
vadovų skyrimo bei minėtų pareigūnų atleidimo iš pareigų; 

13.7. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Departamento personalą 
(išskyrus direktoriaus pavaduotojus), Departamentui pavaldžių įstaigų ir 
valstybės įmonių pareigūnus ir vyresniuosius pareigūnus; 

13.8. nustato savo pavaduotojams veiklos sritis bei Departamento struk-
tūrinių padalinių ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių kuravimą; 

13.9. leidžia įsakymus, nurodymus ir įsakymais tvirtinamus kitus teisės 
aktus, užtikrina jų vykdymo kontrolę; 

13.10. tvirtina Departamento dalinių nuostatus, personalo pareigines 
instrukcijas, Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių vadovų 
bei jų pavaduotojų pareigines instrukcijas; 

13.11. suteikia jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų ir vyresniųjų pareigū-
nų pareiginius laipsnius (Departamentui pavaldžiose įstaigose jaunesniųjų 
pareigūnų pareiginius laipsnius turi teisę suteikti šių įstaigų vadovai); 

13.12. tvirtina Departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos pagrindi-
nių priemonių metų planus; 

13.13. teikia teisingumo ministrui jo nustatyta tvarka Departamento 
veiklos ataskaitas ir teisingumo ministro reikalavimu atsiskaito už savo 
veiklą; 

13.14. skiria nustatyta tvarka tarnybines nuobaudas bei skatina Depar-
tamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnus, kitus vals-
tybės tarnautojus ir darbuotojus, teikia pasiūlymus šiais klausimais teisin-
gumo ministrui; 

13.15. tvirtina specialaus fondo lėšų panaudojimo sąmatą; 
13.16. teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijos vadovybei dėl ben-

drų Departamentui pavaldžių įstaigų, policijos ir kitų Vidaus reikalų minis-
terijos reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų pajėgų panaudojimo kar-
domojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose užkardant ir likviduojant ypa-
tingus įvykius; 

13.17. vykdo kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuta-
rimų ir teisingumo ministro įsakymų numatytas jam funkcijas ir suteiktus 
įgaliojimus. 
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14. Departamento direktoriaus įsakymu sudaroma dokumentų, kuriuo-
se yra įslaptintos informacijos, raštvedybos tvarkymo slaptumo užtikrinimo 
komisija. 
 

V. TURTAS IR LĖŠOS 
 

15. Departamentas valdo, naudoja ir disponuoja jam patikėjimo teise 
perduotu, įsigytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asigna-
vimų bei kitų šaltinių nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu materia-
liuoju turtu įstatymų nustatyta tvarka. 

16. Departamento lėšų šaltiniai yra: 
16.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kasmet skiriamos 

Departamentui išlaikyti; 
16.2. parama; 
16.3. nebiudžetinės lėšos; 
16.4. kitos teisėtai įsigytos lėšos. 
17. Departamento biudžetinės ir nebiudžetinės lėšos gali būti naudoja-

mos tik šiuose nuostatuose nustatytai veiklai. 
18. Departamento buhalterinė apskaita ir atsiskaitomybė tvarkoma tei-

sės aktų nustatyta tvarka. 
 

 
 
 

Kalėjimų departamento uždavinius, funkcijas vykdo nustatyta ir patvir-
tinta organizacinė vidaus valdymo struktūra (žr. 2 schemą). 
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2 schema. Kalėjimų departamento vidaus valdymo struktūra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIREKTORIUS 

Vyriausiasis specialistas 
(atstovas spaudai) 

Sveikatos priežiūros  
tarnyba 

Vidaus tyrimų  
tarnyba 

Centralizuoto vidaus  
audito skyrius 

Buhalterinės apskaitos 
skyrius 

Personalo  
skyrius 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

Socialinės reabilitacijos 
skyrius 

Apsaugos ir priežiūros 
skyrius 

Įskaitos 
skyrius 

Pataisos inspekcijų 
skyrius 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

Planavimo 
skyrius 

Viešųjų pirkimų 
skyrius 

Ūkio 
skyrius 

Gamybos organizavimo ir 
rinkodaros skyrius 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

Administracijos reikalų 
skyrius 

Teisės 
skyrius 

Informatikos 
skyrius 

Kanceliarijos 
skyrius 
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2.2. PATAISOS ĮSTAIGŲ PASKIRTIS, STRUKTŪRA, 
ĮRENGIMAS, VALDYMAS 

 
 
2.2.1. Pataisos įstaigų paskirtis, struktūra, įrengimas 

 
Pagrindinė bausmių vykdymo sistemos institucija, kurioje atliekama 

terminuota ir neterminuota laisvės atėmimo bausmė, yra pataisos namai ir 
kalėjimas. Trumpalaikė laisvės atėmimo bausmė atliekama areštinėse. Vi-
sos įstaigos sudaro bendrą nuteistųjų pataisos, socialinės reabilitacijos si-
stemą, nors bausmės atlikimo sąlygos ir organizacinė jų struktūra skiriasi. 

Bausmių vykdymo institucija yra valstybės vykdomosios valdžios sub-
jektas su jam būdingais požymiais: 

1) pagal savo paskirtį, uždavinius vykdo valstybės bausmių vykdymo 
politiką, padeda visuomenei spręsti kitas socialines problemas, 
pirmiausia – saugumo užtikrinimo problemas; 

2) įstaigų pavaldumu derinami centralizacijos ir decentralizacijos 
principai. Tai reiškia, kad įstaigos veiklą organizuoja ir kontro-
liuoja centrinės institucijos, o vidaus veiklą įstaigos vykdo sava-
rankiškai pagal joms nustatytą teisinį statusą (uždavinius, teises, 
pareigas, įgaliojimus, atsakomybę); 

3) įstaigos pagal savo kompetenciją priima sprendimus, užtikrina sa-
vo ir aukštesnių institucijų teisės aktų, taip pat valstybės įstatymų 
bei poįstatyminių aktų vykdymą, teisėtumą ir kontrolę; 

4) įstaigų personalas (pareigūnai, valstybės tarnautojai, kiti darbuoto-
jai) itin svarbus tinkamai organizuojant darbą, siekiant organizaci-
nių ir pataisos tikslų, užtikrinant visą valdymo procesą; 

5) įstaigos steigiamos, likviduojamos, reorganizuojamos įstatymų 
nustatyta tvarka, finansuojamos ir išlaikomos iš biudžeto lėšų; 

6) įstaigų veiklos teisėtumo priežiūrą atlieka teismai, prokurorai, 
Seimo kontrolieriai, Teisingumo ministerija ir kitos institucijos 
pagal savo įgaliojimus. Pataisos įstaigų veikla grindžiama teisin-
gumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, kalinamųjų 
bei nuteistųjų lygybės prieš įstatymus, humanizmo, bausmių vyk-
dymo individualizavimo ir progresyvaus bausmių atlikimo bei 
viešumo principais; 

7) pataisos įstaigų veikla depolitizuota, vieša; 
8) pataisos įstaigos bendradarbiauja su kitomis valdžios institucijo-

mis, teismais, prokuratūra, ikiteisminio tyrimo, šakinėmis ministe-
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rijomis, departamentais, inspekcijomis, kitomis įstaigomis, keičia-
si informacija, vykdo jų pavedimus; 

9) bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis 
bendruomenėmis, bendrijomis, jų atstovais, palaiko ir diegia pa-
žangias naujoves; 

10) bendradarbiauja su vietos savivaldos institucijomis, valstybinėmis 
ir privačiomis įmonėmis, darbo biržomis; 

11) savarankiškai ir dalyvaudamos kitose programose bendradarbiauja 
su užsienio valstybių penitencinėmis įstaigomis. 

Visos srities institucijos sudaro valstybės bausmių vykdymo sistemą 
(žr. 3 schemą). 
 
 

3 schema. Valstybės bausmių vykdymo sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Teismo antstoliai 

TEISINGUMO 

MINISTERIJA 

Kalėjimų departamen-

tas prie Teisingumo 

ministerijos 

 

Tardymo  

izoliatoriai 

Laisvės  

atėmimo vietų 

ligoninė 

 

Pataisos  

inspekcijos 

Valstybės  

įmonės prie pa-

taisos namų 

Mokymo  

centras 

 

Areštinės 
Pataisos  

namai 

Gydymo  

pataisos  

namai 

Nepilnamečių  

pataisos  

namai 

Atvirosios  

kolonijos 

Kalėjimas 
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Kalėjimų departamentui pavaldžias institucijas steigia, reorganizuoja ir 
likviduoja Respublikos Vyriausybė teisingumo ministro teikimu (Bausmių 
vykdymo kodekso 18–21 str.). Pataisos inspekcijas, valstybės įmones prie 
pataisos namų, Kalėjimų departamento Mokymo centrą steigia, organizuoja 
ir likviduoja Teisingumo ministerija. Pataisos įstaigos, pataisos inspekcijos, 
tardymo izoliatoriai, Mokymo centras veikia pagal Biudžetinių įstaigų įsta-
tymą20, gydymo pataisos namai ir Laisvės atėmimo vietų ligoninė – pagal 
Biudžetinių įstaigų ir Sveikatos priežiūros įstaigų21 įstatymus, o valstybės 
įmonės prie pataisos namų – pagal Valstybės ir savivaldybių įmonių įstaty-
mą22. Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonės yra 
juridiniai asmenys, turi antspaudus, sąskaitas banke, jų teisinis statusas nu-
statomas įstaigų nuostatuose ir valstybės įmonių įstatuose, kuriuos tvirtina 
teisingumo ministras. 

Nuteistieji į naujai įsteigtas pataisos įstaigas siunčiami tik tuomet, kai 
jose sudarytos būtinos komunalinės ir buitinės sąlygos ir yra apskrities vir-
šininko arba jo įgaliotos apskrities viršininko administracijos valstybinės 
statybos inspekcijos paskirtos komisijos leidimas naudoti visus pataisos 
įstaigos objektus. 

Nuteistųjų pataisos įstaigoje skaičių nustato ir keičia Kalėjimų depar-
tamentas, atsižvelgdamas į esamą gyvenamąjį plotą ir vadovaudamasis Lie-
tuvos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalini-
mo įstaigos įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“23, patvir-
tinta sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 461. 

Didžiausias leidžiamas pataisos įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičius 
neturi viršyti normų, nustatytų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 11 
punkte, t. y. leidžiama kiekvienoje įstaigoje tiek nuteistųjų, kad gyvenamų-
jų patalpų plotas (kv. metrais), tenkantis vienam asmeniui tardymo izoliato-
riuose, kalėjimuose, nepilnamečių tardymo izoliatoriuose-pataisos namuose 
būtų 5, pataisos namuose – 3, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje – 7 kvadra-
tiniai metrai. 

                                                 

20
 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas // Valstybės žinios. 1995, Nr. 104-

2322. 
21

 Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas // Valstybės žinios. 1996, 

Nr. 66-1572. 
22

 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas // Valstybės žinios. 

2004, Nr. 4-24. 
23

 Lietuvos Respublikos higienos norma HN 76:1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo ka-

linimo įstaigos įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ // Valstybės žinios. 

1999, Nr. 90-2668. 
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Areštinėse laikomų asmenų skaičius nustatytas teisingumo ministro 
2003 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. 243 „Dėl didžiausio leidžiamo laikyti 
kiekvienoje areštinėje nuteistųjų skaičiaus“24. 

Nustatyta, kad Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo areštinėje lei-
džiama laikyti 16, Šiaulių tardymo izoliatoriaus areštinėje – 26, Panevėžio 
pataisos namų areštinėje – 26, Pravieniškių 3-ųjų pataisos namų areštinėje – 
67 nuteistuosius. 

 
Bausmes vykdančių įstaigų įrengimas 

Arešto, laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems turi būti 
užtikrintos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios 
patvirtintas higienos normas, taip pat Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
2006 m. sausio 11 d. rekomendacija Nr. R (2006)2 priimtas Europos kalė-
jimų taisykles. Taisyklėse (17.1–18.10) nuteistuosius rekomenduojama nak-
tį laikyti atskirose kamerose, patalpos (ypač miegamosios) turi atitikti svei-
katos bei higienos reikalavimus, daug dėmesio skiriama sąlygoms, turi būti 
užtikrinta tam tikra oro talpa, gyvenamasis plotas, apšvietimas, šildymas ir 
ventiliacija. 

Visų patalpų, kuriose kaliniai dirba, gyvena, langai turi būti tokio dy-
džio, kad užtikrintų natūralų apšvietimą, oro ventiliaciją ir būti įprastos iš-
vaizdos. Sanitariniai įrengimai turi būti prieinami, švarūs. Nuteistiesiems 
turi būti įrengiamos vonios arba dušai, kitos sanitarinės, komunalinės buiti-
nės patalpos. 

Pagal bendruosius laisvės atėmimo bausmės atlikimo principus baus-
mės turi būti vykdomos tokiomis moralinėmis ir materialinėmis sąlygomis, 
kurios užtikrintų pagarbą žmogaus orumui ir mažintų neigiamą poveikį as-
meniui. Šiam tikslui įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 
m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 619 patvirtinta „Įkalinimo įstaigų renovavi-
mo ir įkalinimo sąlygų humanizavimo 2004–2009 metų programa“25. 

Pataisos namų, nepilnamečių pataisos namų, gydymo-pataisos na-
mų, atvirųjų kolonijų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės įrengimas reg-
lamentuojamas Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 17–36 punk-
tuose. 

                                                 

24
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 243 
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 Įkalinimo įstaigų renovavimo ir įkalinimo įstaigų humanizavimo 2004–2009 metų pro-
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Pataisos namų, nepilnamečių pataisos namų bei gydymo ir pataisos 
namų teritorijos suskirstomos į tris izoliuotas zonas: gyvenamąją, kurioje 
nuteistieji gyvena, gamybinę, kurioje nuteistieji dirba, ir uždarąją, kurioje 
baudos (drausmės) izoliatoriuje ir kamerų tipo patalpose laikomi nuobaudas 
atliekantys nuteistieji. Gyvenamoji, gamybinė ir uždaroji zonos viena nuo 
kitos gali būti atskirtos stebėjimo koridoriais. Laisvės atėmimo vietų ligoni-
nės teritorija suskirstyta į atskiras administracinę ir režiminę zonas. Ligoni-
nės administracinė zona įrengiama pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos tai-
syklių 36 punkto reikalavimus. Ligoninės režiminėje zonoje įrengiami pas-
tatai su palatomis besigydantiems nuteistiesiems laikyti. 

Gyvenamojoje zonoje įrengiami bendrabučiai, valgykla ir virtuvė, par-
duotuvė, bendrojo lavinimo mokykla, specialioji profesinė mokykla ir pro-
fesinio parengimo mokomieji technikos kabinetai (specialioji profesinė 
mokykla ir profesinio parengimo mokomieji technikos kabinetai gali būti 
įrengti ir gamybinėje zonoje), klubas, biblioteka, asmens sveikatos priežiū-
ros uždaroji įstaiga su gydymo stacionaru (medicininiu izoliatoriumi), skal-
bykla, sanitarinė švarykla su dušine ir dezinfekcijos kamera, kirpykla, pata-
lynės ir specialios aprangos keitimo saugykla, drabužių ir avalynės taisykla, 
džiovykla, būrių viršininkų (socialinės reabilitacijos tarnybos specialistų), 
priežiūros ir vidaus tyrimų tarnybų darbuotojų, pataisos įstaigų direktoriaus 
pavaduotojų kabinetai, taip pat naujai atvykusių nuteistųjų karantino patal-
pos (šios patalpos gali būti įrengtos ir uždarojoje zonoje). Atskirai įrengia-
mas nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais kabinetas. 

Administraciniai pastatai statomi už pataisos namų, nepilnamečių pa-
taisos namų, gydymo-pataisos namų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
teritorijų ribų arba kartu su kontroliniu leidimo punktu Nr. 1, kuris įrengia-
mas šių įstaigų apsaugos perimetruose, aptvertuose tvoromis. 

Kontroliniame leidimo punkte Nr. 1 įrengiamos trumpalaikių ir ilgalai-
kių pasimatymų patalpos, pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų pa-
ketų su spauda priėmimo biurai, asmenų, įeinančių (išeinančių) į pataisos 
įstaigos teritoriją, apžiūros ir jų daiktų patikrinimo kambariai, į pataisos 
įstaigą įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto kontrolės ir patikrinimo 
aikštelės. 

Gyvenamosios ir gamybinės zonų sandūroje įrengiamas kontrolinis 
leidimo punktas Nr. 2, kurio paskirtis – praleisti nuteistuosius iš vienos zo-
nos į kitą. Jame įrengiamos patalpos pataisos įstaigos direktoriaus budinčia-
jam padėjėjui, taip pat patalpos nuteistiesiems laikinai sulaikyti ir jų kra-
toms daryti. 

Gamybinės zonos teritorija gali būti suskirstyta į izoliuotus skyrius, 
tarp kurių gali būti įrengti kontroliniai leidimo punktai. 
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Pataisos namų, nepilnamečių pataisos namų ir gydymo-pataisos namų 
uždarosiose zonose įrengiami pastatai su kamerų tipo patalpomis, baudos 
(drausmės) izoliatoriais, darbo kameromis ir pasivaikščiojimo kiemais. 

Pasivaikščiojimo kiemuose gali būti atitinkantys saugumo reikalavi-
mus sporto įrenginiai (sporto inventorius), kurių sąrašą patvirtina pataisos 
įstaigos direktorius. 

Už pataisos namų, nepilnamečių pataisos namų, gydymo-pataisos na-
mų ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės apsaugos ribų įrengiami maisto, ma-
terialinių vertybių, tepalų, degiųjų medžiagų, dažų, nuteistųjų asmeninių 
daiktų saugojimo sandėliai, daržovių saugyklos, garažai, vaistinės (vaistų 
sandėliai) ir kiti pagalbiniai pastatai. 

 
Atvirųjų kolonijų įrengimas 
Atvirojoje kolonijoje yra bendrabučiai, atvirosios kolonijos direkto-

riaus budinčiojo padėjėjo ir budinčios prižiūrėtojų pamainos patalpos, val-
gykla, parduotuvė, asmens sveikatos priežiūros uždaroji įstaiga, technikos 
kabinetai, biblioteka, patalpos kultūriniams renginiams, skalbykla, sanitari-
nė švarykla su dušine ir dezinfekcijos kamera, nuteistųjų asmeninių daiktų 
saugojimo kamera, baudos izoliatorius ir viešbutis atvykusiems į pasima-
tymą su nuteistaisiais asmenims. 

Atvirosios kolonijos baudos izoliatoriuje įrengiamos 1–3 bendros ka-
meros, turinčios po 4–6 vietas, taip pat 1–3 dvivietės kameros ir baudos izo-
liatoriaus budinčiojo prižiūrėtojo kambarys. Esant galimybei, baudos izolia-
toriaus patalpos atitveriamos nuo kitų pastatų nepermatoma tvora. 

Gyvenamojoje vietovėje esanti atviroji kolonija aptveriama tvora, įren-
giamas kontrolinis leidimo punktas. 

Atvirųjų kolonijų teritorijų ribos nustatomos Kalėjimų departamento 
direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į kiekvienos atvirosios kolonijos nuteis-
tųjų atliekamą darbų pobūdį. Tačiau visais atvejais atvirosios kolonijos ri-
bos neturi būti nutolusios nuo gyvenvietės centro daugiau kaip 5 kilomet-
rus. 

Kiekvienas nuteistasis pasirašytinai supažindinamas su atvirosios ko-
lonijos teritorijos ribomis. Pasirašytas dokumentas saugomas nuteistojo as-
mens byloje. 

 
Kalėjimų įrengimas 
Kalėjimo teritorija suskirstoma į tris izoliuotas zonas: administracinę, 

režiminę ir gamybinę. 
Administracinėje zonoje kalėjimo administracinis pastatas statomas 

kartu su kontroliniu leidimo punktu Nr. 1, kuris įrengiamas šios įstaigos ap-
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saugos išorėje. Administraciniame pastate įrengiami kalėjimo administraci-
jos ir kiti tarnybiniai kabinetai, kalėjimo direktoriaus budinčiojo padėjėjo 
kambarys su atskira patalpa šaunamiesiems ginklams, šaudmenims ir spe-
cialiosioms priemonėms laikyti, nuteistųjų trumpalaikių pasimatymų su ar-
timaisiais giminaičiais ir kitais asmenimis patalpos, patalpa su trumpalaikio 
laikymo kameromis priimtiems į kalėjimą (išvykstantiems iš jo) nuteistie-
siems laikyti, atskira patalpa jų kratai ir daiktų apžiūrai atlikti, pašto bei pe-
rduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimo biuras, asme-
nų, įeinančių (išeinančių) į kalėjimo teritoriją, apžiūros ir jų daiktų patikri-
nimo kambariai.  

Administracinėje zonoje taip pat yra parduotuvė, vaistinė (vaistų san-
dėlis) ir kiti administraciniai bei ūkiniai pastatai ir patalpos. 

Režiminėje zonoje yra nuteistųjų gyvenamieji pastatai su kameromis, 
ūkio darbus atliekančių nuteistųjų bendrabutis (kameros), sporto aikštelė, 
karceris, apsaugos ir priežiūros, socialinės reabilitacijos, psichologinės ir 
kitų tarnybų patalpos, asmens sveikatos priežiūros uždaroji įstaiga su sta-
cionaru, radijo laidų transliavimo patalpa, biblioteka, konsultacinis moky-
mo punktas, religinių apeigų atlikimo patalpa, virtuvė, skalbykla, sanitarinė 
švarykla su dušine ir dezinfekcijos kamera, kirpykla, patalynės, drabužių ir 
avalynės taisyklos, vaisių ir daržovių saugykla, patalynės, nuteistųjų apran-
gos ir asmeninių daiktų sandėliai, drabužių ir avalynės džiovykla, dirbtuvės 
ir kiti ūkiniai pastatai bei patalpos. 

Nuteistųjų pasivaikščiojimo kiemeliai įrengiami Pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklių 230 ir 231 punktuose nustatyta tvarka. Gyvenamieji pasta-
tai gali būti sujungti su gamybiniais, komunaliniais, buitiniais ir kitais pas-
tatais požeminiais tuneliais arba antžeminėmis uždaromis galerijomis. 

Gamybinėje zonoje yra patalpos, kuriose dirba nuteistieji, gamybinio 
personalo kabinetai, gamybos žaliavų ir pagamintos produkcijos sandėliai. 

 
Pataisos įstaigų kamerų, kamerų tipo patalpų, baudos ir drausmės 

izoliatorių bei karcerių įrengimas 
Kalėjime, kalėjimo karceryje, pataisos namų ir gydymo-pataisos namų 

kamerų tipo patalpose, baudos izoliatoriuje, nepilnamečių pataisos namų 
drausmės izoliatoriuje ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje įrengiamas rei-
kiamas kiekis kamerų. Gyvenimo ir buities sąlygos jose turi atitikti Lietu-
vos Respublikos higienos normas. 

Kameroje turi būti: 
1) langas, užtikrinantis natūralią dienos šviesą ir natūralų patalpos 

vėdinimą. Lange įstatomos metalinės grotos. Lango stiklas iš vi-
daus gali būti aptrauktas metaliniu tinklu arba apsaugine plėvele; 



 

 

64 

2) išorinės ir vidinės durys. Išorinės kameros durys gali būti metali-
nės arba medinės. Medinės durys turi būti ne plonesnės kaip 6 
centimetrų. Iš vidaus šios durys apkalamos skarda. Duryse gali 
būti įrengiama stebėjimo akutė ir užsklendžiamas langelis maistui, 
knygoms ir kitiems daiktams perduoti. Langelio durys turi atsida-
ryti tiktai į koridoriaus pusę ir gali būti rakinamos. Vidinėse ir išo-
rinėse duryse įtaisomi mechaniniai arba elektromechaniniai užrak-
tai, kad jų negalėtų atsklęsti kameroje esantys nuteistieji. Vidinių 
durų konstrukcija turi būti iš skersinių metalo juostų ir įstatomų į 
jas strypų. Išorinės ir vidinės durys turi atsidaryti tiktai į korido-
riaus pusę; 

3) dieninis ir naktinis elektros apšvietimas. Kamerose gali būti įren-
giami elektros instaliacijos kištukiniai lizdai. Elektros laidai įmon-
tuojami kameros sienose ir lubose po tinku. Koridoriuje prie ka-
meros įmontuojami elektros jungikliai; 

4) signalinis mygtukas prižiūrėtojui iškviesti;  
5) sanitarinė patalpa. Ši patalpa turi būti atitverta ne žemesne kaip 

1,5 metro aukščio pertvara ir padengta lengvai valoma, drėgmei ir 
dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga. Esant galimybei, sani-
tarinė patalpa turi būti visiškai izoliuota nuo likusio kameros plo-
to. Kameroje įrengiamas praustuvas; 

6) pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam nuteistajam, 
stalas ir taburetės (suoliukai), kurių nuteistieji negalėtų išardyti; 

7) viena spintelė arba sieninė lentyna dviem nuteistiesiems knygoms 
ir daiktams susidėti; 

8) spintelė arba lentyna maisto produktams laikyti; 
9) viršutinių drabužių pakaba; 

10) mechaninis vėdinimas; 
11) centrinis arba kaloriferinis šildymas bei kita įranga ir daiktai. 
Kamerų langai ir durys gali būti blokuojami apsaugos signalizacijos 

priemonėmis ir stebimi. 
 
 
2.2.2. Pataisos įstaigos valdymo struktūra 
 

Pataisos įstaigų vidinių struktūrinių padalinių sistema su tam tikrais jų 
tarpusavio ryšiais sudaro įstaigos valdymo organizacinę struktūrą (žr. 4 
schemą).  
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4 schema. Pataisos įstaigos valdymo organizacinė struktūra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pataisos įstaigos organizacinei valdymo struktūrai būdingi požymiai: 
1. Struktūra turi atitikti pagrindinius įstaigos tikslus, uždavinius, funk-

cijas. Tarnybos (skyriai) vykdo jiems pavestus uždavinius ir bendrai su ki-
tomis tarnybomis (skyriais) užtikrina Bausmių vykdymo kodekso 111 
straipsnyje numatytas nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, pa-
taisos priemones, t. y.: 

Pataisos 
namų  

direktorius 
Įskaitos skyrius 

Administracijos 

reikalų skyrius 

Sveikatos  

priežiūros tarnyba 

Personalo  

skyrius 

Direktoriaus  

pavaduotojas  

Socialinės  

reabilitacijos  

skyrius 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

Materialinio  

aprūpinimo skyrius 

Valgykla, skalbykla, 

pirtis, sandėliai,  

saugyklos,  

transportas 

Civilinės, priešgaisri-

nės ir žmonių saugos 

darbo grupė 

Direktoriaus  

pavaduotojas  

Vidaus  

tyrimų  

tarnyba 

Apsaugos ir 

priežiūros  

skyrius 
Socialiniai darbuotojai 

(būrių viršininkai), 

psichologinė tarnyba, 

bendrojo lavinimo mo-

kykla, profesinė mokyk-

la, klubas, biblioteka 

Budėtojų tar-

nyba (apsau-

ga, priežiūra)  
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a) laisvės atėmimo bausmės režimą; 
b) nuteistųjų darbą; 
c) nuteistųjų socialinę reabilitaciją; 
d) nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą. 
2. Struktūrinių padalinių hierarchiškumas – vertikalūs pavaldumo san-

tykiai tarp struktūrinių padalinių, pavyzdžiui, direktoriaus pavaduotojas 
(apsaugai, priežiūrai) – apsaugos ir priežiūros skyrius – budėtojų dalis – 
pamaina – prižiūrėtojas. 

3. Struktūrinių padalinių proporcingumas, atitinkamas išdėstymas pa-
gal tarnybos apimtį, uždavinių sudėtingumą, svarbumą bei jų tarpusavio 
santykių, ryšių sureguliavimą, pavyzdžiui, apsaugos, priežiūros pareigūnų 
skaičius pamainose nustatomas pagal apsaugos ir priežiūros priemonių or-
ganizavimo planą metams, t. y. tiek ir tokiuose postuose, kad būtų užtikrin-
ta nuteistųjų patikima apsauga ir nuolatinė jų elgesio kontrolė. 

4. Struktūrinių padalinių „formalumas“, t. y. struktūros sudarymo prin-
cipus, padalinių skaičių, santykį tarp įvairių pareigybių ir kita reglamentuo-
ja teisės normos, struktūra ir etatai (pareigybės), tvirtinami nustatyta tvarka. 

5. Struktūrinių padalinių pastovumas, optimizavimas ir vientisumas. 
6. Struktūrinių padalinių (tarnybų, skyrių) valdymas gali būti grindžia-

mas linijiniu, funkciniu ar mišriu tipais. 
Linijinis – kai visas vadovavimo pavaldiems objektams funkcijas vyk-

do viena tarnyba arba jos struktūrinis padalinys, pavyzdžiui, socialinės rea-
bilitacijos tarnyba organizuoja ir kontroliuoja visų pavaldžių padalinių, pa-
reigūnų darbą, pataisos įstaigos apsaugos ir priežiūros skyrius organizuoja, 
kontroliuoja budėtojų tarnybą ir pamainų darbą. 

Funkcinės struktūros tipas atsirado specializuojant valdymo veiklą, 
suskaidant į sudėtines dalis – funkcijas – ir tuo pagrindu formuojant atitin-
kamus struktūrinius padalinius. Kiekvienas funkcinis padalinys atsakingas 
už pavestos funkcijos įgyvendinimą ir turi teisę šios funkcijos ribose duoti 
privalomus nurodymus pavaldiems subjektams. Funkcinių padalinių veiklą 
koordinuoja atitinkamos institucijos, tarnybos vadovas, pavyzdžiui, Kalėji-
mų departamento centralizuota Vidaus audito tarnyba. 

Mišrus struktūros tipas paremtas linijinės ir funkcinės struktūrų tei-
giamais elementais. Pagrindinės institucijos struktūriniai padaliniai yra lini-
jiniai ir vadovauja atitinkamai grupei pavaldžių objektų, pavyzdžiui, Kalė-
jimų departamento Pataisos inspekcijų skyrius vadovauja regionų pataisos 
inspekcijoms, o pastarosios – teritorinėms pataisos inspekcijoms, kurios at-
lieka konkrečias reabilitacijos, probacijos ar integracijos į visuomenę pro-
gramas nuteistiems alternatyviomis bausmėmis, lygtinai paleistiems iš lais-
vės atėmimo vietų ir kitiems asmenims. 
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Pataisos įstaigų struktūriniai padaliniai pagal jų funkcijas įgyvendinant 
pagrindinius įstaigų uždavinius, kompetenciją skirstomi taip: 

1) įstaigos administracija; 
2) šakinės veiklos tarnybos, skyriai, grupės, barai; 
3) funkciniai padaliniai; 
4) pagalbiniai padaliniai. 
Įstaigos administracija (vadovybė) atlieka įstaigos bendrojo admi-

nistravimo funkciją. Tai – įstaigos vadovas, pavaduotojai ir pagrindinių li-
nijinių padalinių vadovai bei patariamasis vienvaldžio vadovo institutas: 
kolegija, taryba, komisija ir kt. 

Šakinės veiklos struktūriniai padaliniai yra institucijos pagrindas. 
Linijinio valdymo tarnybos, skyriai, grupės tiesiogiai vadovauja pavaldiems 
subjektams ir atsako už jų veiklos rezultatus, pavyzdžiui, apsaugos ir prie-
žiūros, socialinės reabilitacijos, vidaus tyrimų, materialinio buitinio aprūpi-
nimo ir kitos tarnybos.  

Funkciniai padaliniai vykdo konkrečias valdymo funkcijas, pavyz-
džiui, planavimo, finansų, įskaitos, statistikos, audito, personalo ir kiti pa-
daliniai. Jie savarankiškų valdinių įgaliojimų neturi, o savo funkcijas įgy-
vendina per pataisos įstaigų administraciją arba atitinkamus kitus struktūri-
nius padalinius. Dažnai funkciniai padaliniai rengia dokumentus bei valdy-
mo aktų projektus, kontroliuoja priimtų aktų vykdymą. 

Pagalbiniai struktūriniai padaliniai atlieka įvairaus pobūdžio techni-
nius veiksmus ir operacijas. Pagrindinių valdymo funkcijų jie neatlieka, jų 
veikla užtikrina įstaigos normalias funkcionavimo sąlygas, pavyzdžiui, raš-
tinė, ūkio tarnyba ir kitos.  

Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 
struktūrą, atsižvelgdamas į jų nuostatuose ir įstatuose nustatytus uždavinius, 
funkcijas, bausmių vykdymo ir kalinimo režimų užtikrinimo specifiką nu-
stato šio Departamento direktorius. Pataisos įstaigų, valstybės įmonių tiks-
lus, uždavinius, funkcijas įgyvendina įstaigų, įmonių pareigūnai, kiti vals-
tybės tarnautojai bei darbuotojai. Tuo tikslu visuose įstaigų, įmonių struktū-
riniuose padaliniuose turi dirbti reikiamas skaičius įvairių sričių specialistų 
pagal tvirtinamus pareigybių sąrašus. Pataisos įstaigų ir valstybės įmonių 
pareigybių sąrašus tvirtina Kalėjimų departamento direktorius. Pataisos 
įstaigų ir valstybės įmonių vadovai tvirtina šių įstaigų, kitų valstybės tar-
nautojų ir įmonių darbuotojų pareigybių sąrašus. 
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2.2.3. Pataisos įstaigos administracinės veiklos kryptys.  
Pataisos įstaigos nuostatai 

 
Pataisos įstaiga įgyvendina pagrindinius valstybės baudžiamosios ir 

bausmių vykdymo politikos uždavinius savo konkrečia, pastovia, nenu-
trūkstama, kryptinga administracine veikla (žr. 5 schemą). 
 
 

5 schema. Pataisos įstaigų administracinės veiklos kryptys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pataisos įstaigų  

administracija  

vykdo, užtikrina 

Nuteistųjų socialinę  

reabilitaciją ir  

psichologinę terapiją 

Nuteistųjų teisių  

įgyvendinimą ir  

pareigų vykdymą 

Materialinį buitinį 

aprūpinimą 

Sveikatos  

priežiūrą 

Nuteistųjų  

įdarbinimą 

Nuteistųjų profesinį  

mokymą, bendrąjį  

lavinimą 

Laisvės atėmimo 

bausmės režimą 
Įsiteisėjusius teismo nuo-

sprendžius, nutartis, nutarimus 

Nusikaltimų ir kitų 

teisės pažeidimų ty-

rimą, užkardymą ir 

prevenciją 

Teikia siūlymus lygtinai atleisti nuteistuosius nuo 

bausmės nepasibaigus bausmės laikui arba pakeisti 

švelnesne bausme; lygtinai paleisti iš laivės atėmimo 

vietų; taikyti kitus atleidimo nuo bausmės atlikimo 

pagrindus (Bausmių vykdymo kodekso 176 str.) 

Bausmės atlikimo 

sąlygas 

Personalo darbo 

ir saugumo sąly-

gas. Mokymą, 

kvalifikacijos  

tobulinimą 

Nuteistųjų 

priežiūrą ir  

apsaugą 

Konvojavimą 
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Pataisos įstaigos teisinis ir organizacinis veiklos pagrindas yra teisin-
gumo ministro tvirtinami įstaigų nuostatai26. Pataisos įstaigų veiklos nuo-
statai įtvirtina įstaigų steigimo, likvidavimo tvarką, įstaigos kaip juridinio 
asmens statusą, teisinius ir organizacinius veiklos pagrindus. Taip pat nuo-
statuose nustatomi pagrindiniai įstaigų uždaviniai, personalo sudėtis, įstai-
gos santykiai su valstybės įmone, bendradarbiavimas pagal savo kompeten-
ciją su kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, 
užsienio valstybių penitencinėmis įstaigomis. 

Be to, nustatomi įstaigų turto, lėšų ir kiti finansavimo šaltiniai. Įstaty-
mu nustatyta tvarka įstaigos valdo, naudoja ir disponuoja nematerialiuoju, 
ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju turtu, perduotu pasitikėjimo teise, 
įsigytu iš valstybės biudžeto asignavimų bei kitų šaltinių. Pagrindiniai fi-
nansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto lėšos, parama, kitos nebiudžeti-
nės ir teisėtai įsigytos lėšos.  

Pataisos įstaigų nuostatų struktūra atspindi įstaigos paskirtį, veiklos 
ypatumus. 
 
 

 
PATAISOS ĮSTAIGŲ NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-

nisterijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pataisos namai yra Kalėjimų 
departamentui pavaldi valstybės įstaiga, vykdanti laisvės atėmimo bausmę 
nuteistiesiems. Pataisos namų steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė. 

2. Pataisos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės 
aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezi-
dento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo 
ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais 
bei šiais nuostatais. 

                                                 

26
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 168 „Dėl Kalėjimų departa-

mentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirti-

nimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 57-2566. 
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3. Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
asignavimų, skirtų Kalėjimų departamentui. Įstaiga gali turėti nebiudžetinių 
lėšų ir nustatyta tvarka gauti paramą. 

4. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja Teisingumo ministerija, Kalė-
jimų departamentas bei kitos finansinės kontrolės teisę turinčios valstybės 
institucijos. 

5. Pataisos namai yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspau-
dą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu, pvz., „Alytaus patai-
sos namai“. 

6. Įstaigos adresas. 
 

II. ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI 
 
7. Pataisos namai vykdo šiuos uždavinius: 
7.1. vykdo laisvės atėmimo bausmę nuteistiesiems, kuriems teismas 

paskyrė bausmę atlikti pataisos namuose; 
7.2. užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas 

nuteistiesiems; 
7.3. rengia įstatymų nustatyta tvarka nuteistuosius integracijai į visuo-

menę, jiems atlikus bausmę. 
 

III. ĮSTAIGOS PERSONALAS 
 
8. Pataisos namų funkcijas vykdo pareigūnai ir kiti valstybės tarnauto-

jai ir darbuotojai. 
9. Pataisos namų pareigūnų tarnybą reglamentuoja Tarnybos Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas 
(toliau – Statutas), Valstybės tarnybos įstatymas tiek, kiek nereglamentuoja 
Statutas, taip pat kiti įstatymai bei teisės aktai. 

10. Kitų pataisos namų valstybės tarnautojų tarnybą reglamentuoja 
Valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai. Darbuotojų dar-
bo santykius reglamentuoja darbo įstatymai. 
 

IV. ĮSTAIGOS VEIKLA 
 
12. Pataisos namų administracija vykdo šias funkcijas: 
13.1. užtikrina įstatymų nustatytą nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą; 
13.2. tvarko nuteistųjų įskaitą, užtikrina jų priėmimą į įstaigą, paleidi-

mą bei etapavimą; 
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13.3. užtikrina nuteistųjų komunalines ir buitines sąlygas, atitinkančias 
Lietuvos higienos normas; 

13.4. užtikrina nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas normas; 

13.5. taiko nuteistiesiems Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 
įstatymuose numatytas pataisos priemones; 

13.6. organizuoja kartu su Valstybės įmonės prie pataisos namų admi-
nistracija nuteistųjų užimtumą darbu šioje įmonėje; 

13.7. skiria nuobaudas nuteistiesiems, nesilaikantiems įstatymų bei kitų 
teisės aktų nustatytų pareigų ir draudimų, skatina pavyzdingai besielgian-
čius nuteistuosius, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 
įstatymais; 

13.8. organizuoja nuteistųjų bei į įstaigos administraciją besikreipian-
čių piliečių priėmimą asmeniniais klausimais; 

13.9. Lietuvos Respublikos įstatymais įteisintų priemonių pagalba 
vykdo nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą įstaigoje; 

13.10. organizuoja nuteistųjų laisvalaikio užimtumą naudinga veikla, 
kartu su Švietimo ir mokslo ministerija bei apskrities viršininko administra-
cija nuteistųjų profesinį ir bendrąjį mokymą; 

13.11. nustatyta tvarka įsigyja reikalingą įrangą, medžiagas ir kitas ver-
tybes; 

13.12. užtikrina tinkamą pastatų, statinių, inžinerinės bei kitos techni-
kos eksploatavimą ir remontą; 

13.13. rengia biudžetinės veiklos balansus, atlieka materialinių verty-
bių bei lėšų metines inventorizacijas; 

13.14. periodiškai analizuoja, prognozuoja ir planuoja savo tarnybinę, 
ūkinę ir finansinę veiklą, kaupia statistinę ir kitą informaciją; 

13.15. atlieka Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka per 
kompiuterizuotą Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą 
NAVISION mokėjimo paraiškų bei buhalterinės apskaitos įrašų perdavimą 
į Kalėjimų departamentą; 

13.16. parenka kandidatus įstaigos etatų sąrašuose patvirtintoms parei-
gybėms užimti, rūpinasi pareigūnų įvadiniu profesiniu ir fiziniu parengimu, 
dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina jiems reikiamas darbo ir poilsio 
sąlygas; 

13.17. nustatyta tvarka ir laiku informuoja Kalėjimų departamentą apie 
kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje, teikia teisės aktų nustatytas sta-
tistikos bei kitas ataskaitas; 

13.18. nustatyta tvarka organizuoja raštvedybą ir tvarko archyvą; 
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13.19. užtikrina nuteistųjų sveikatos privalomą medicininę kontrolę ir 
nustatytos apimties sveikatos priežiūrą; 

13.20. užtikrina higienos, sanitarinių ir priešepideminių reikalavimų 
įgyvendinimo kontrolę, medicininių priešepideminių priemonių vykdymą. 
 

V. ĮSTAIGOS STRUKTŪRA 
 
14. Pataisos namuose gali būti šie struktūriniai padaliniai: skyrius, tar-

nyba, grupė, buhalterija, raštinė. Šie padaliniai veikia pagal pataisos namų 
direktoriaus patvirtintus nuostatus. 

15. Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtinta pa-
taisos namų struktūra bei šios įstaigos direktoriaus įsakymu dėl veiklos sri-
čių paskirstymo, sudaroma pataisos namų valdymo schema. 
 

VI. ĮSTAIGOS IR VALSTYBĖS ĮMONĖS SANTYKIAI 
 
16. Prie pataisos namų veikia valstybės įmonė, kurios paskirtis – įdar-

binti nuteistuosius ir parengti juos darbinei veiklai išėjus į laisvę. 
17. Pataisos namų ir valstybės įmonės santykiai grindžiami šiomis 

nuostatomis: 
17.1. įstaigos direktorius kartu su valstybės įmonės direktoriumi yra at-

sakingi už nuteistųjų įdarbinimą; 
17.2. įstaiga aptarnauja visus jos balanse esančius bendros paskirties 

statinius ir įrenginius (šilumos ir elektros tinklus, transformatorines, kelius 
ir pan.); 

17.3. pataisos namų direktorius turi teisę nustatyti valstybės įmonei 
reikalavimus nuteistųjų apsaugai ir priežiūrai darbo vietose užtikrinti. 
 

VII. ĮSTAIGOS VALDYMAS 
 
18. Įstaigai vadovauja ir atsako už jos tarnybinę veiklą pataisos namų 

direktorius. 
19. Pataisos namų direktorius: 
19.1. tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui; 
19.2. turi 4 pavaduotojus, kurie kuruoja tarnybas: 

- apsaugos ir priežiūros, 
- socialinės reabilitacijos, 
- ūkio reikalų; 
- personalo. 
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19.3. veikia pataisos namų vardu ir atstovauja jai visose institucijose, 
jei reikia, dalį savo teisių perduodamas jam pavaldiems pareigūnams ir ki-
tiems valstybės tarnautojams; 

19.4. atsako už įstaigai keliamų uždavinių įgyvendinimą; 
19.5. organizuoja ir kontroliuoja visą pataisos namų veiklą ar dalį šių 

funkcijų paveda savo pavaduotojams pagal jų kompetenciją; 
19.6. nustato savo pavaduotojams veiklos sritis bei už kokių įstaigos 

padalinių veiklą jie atsakingi; 
19.7. atsako už pataisos namams skirtų valstybės biudžeto lėšų panau-

dojimo tikslingumą, įstaigos materialinės bazės kūrimą ir tausojimą, užtik-
rina žmonių saugą darbe; 

19.8. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, duoda nurodymus bei 
įpareigojimus pavaldžioms tarnyboms ar atskiriems jų darbuotojams ir už-
tikrina jų vykdymo kontrolę; 

19.9. tvirtina padalinių nuostatus ir dirbančiųjų pareigybių aprašymus; 
19.10. organizuoja pataisos namų veiklos planavimą, teikia Kalėjimų 

departamento direktoriui tvirtinti vadovaujamos įstaigos veiklos pagrindinių 
priemonių metų planą; 

19.11. vadovauja pataisos namų administracinei, pareigūnų atestavimo 
ir kvalifikacinei komisijoms, yra jų pirmininkas; 

19.12. pagal savo kompetenciją skatina ir skiria drausmines nuobaudas 
įstaigos personalui ir įstaigoje atliekantiems bausmę nuteistiesiems. 

20. Kitas pataisos namų direktoriaus pareigas, teises ir atsakomybę nu-
stato kiti teisės aktai ir jo pareigybės aprašymas. 

21. Pataisos namų direktoriaus nesant (atostogos, liga, komandiruotė ir 
pan.), jo pareigas laikinai atlieka direktoriaus pavaduotojas apsaugai ir prie-
žiūrai. Šio pareigūno nesant, direktoriaus pareigas laikinai atlieka Kalėjimų 
departamento direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš likusių pataisos na-
mų direktoriaus pavaduotojų. 
 

VIII. ĮSTAIGOS BENDRADARBIAVIMAS 
 
22. Pataisos namai, vykdydami jam pavestus uždavinius, bendradar-

biauja su Kalėjimų departamentu bei jam pavaldžiomis įstaigomis ir valsty-
bės įmonėmis, pagal savo kompetenciją užmezga ryšius su kitomis valsty-
bės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir religinėmis ben-
druomenėmis. 

23. Pataisos namai turi teisę tiesiogiai bendradarbiauti su užsienio šalių 
panašiomis įstaigomis. 
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IX. ĮSTAIGOS TURTAS IR LĖŠOS 
 
24. Pataisos namai valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise   

perduotu, įsigytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų 
bei kitų šaltinių nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju 
turtu įstatymų nustatyta tvarka. 

25. Nebiudžetines lėšas sudaro pajamos, gautos už pagal sutartis su-
teiktas paslaugas. 

26. Pataisos namų turtas negali būti parduotas, kitaip perleistas, įkeis-
tas. Juo negalima laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolės vykdymo. 
Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas Lietuvos Respub-
likos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

27. Pataisos namų nereikalingas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalai-
kis materialusis turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, gali būti perduotas Ka-
lėjimų departamentui pavaldžioms iš valstybės biudžeto išlaikomoms įstai-
goms, o netinkamas naudoti turtas nurašomas Lietuvos Respublikos valsty-
bės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme 
nustatyta tvarka. Nereikalingas nematerialusis ir ilgalaikis materialusis tur-
tas patikėjimo teise perduodamas Kalėjimų departamento direktoriaus įsa-
kymu, o nereikalingas trumpalaikis materialusis turtas – pataisos namų di-
rektoriaus įsakymu. 

28. Pataisos namų lėšų šaltiniai yra: 
28.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, kasmet skiriamos 

įstaigai išlaikyti; 
28.2. parama; 
28.3. nebiudžetinės lėšos; 
28.4. kitos teisėtai gautos lėšos. 

 
X. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR 

LIKVIDAVIMAS 
 

29. Įstaigą reorganizuoja, pertvarko ir likviduoja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė Teisingumo ministerijos teikimu. 
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2.3. UŽSIENIO VALSTYBIŲ BAUSMIŲ VYKDYMO 
SISTEMA 

 
Bausmes vykdančių institucijų sistemos užsienio valstybėse, ypač Eu-

ropoje, dirba pagal bendras tarptautinio bendradarbiavimo programas, turi 
panašius bausmių vykdymo srities teisės aktų standartus. Jau dabar daugelio 
Europos valstybių penitencinės įstaigos dirba viršydamos valstybės reikala-
vimus, o kitos siekia ir toliau sieks tobulinti savo darbą. Lietuvos Respubli-
koje vykdoma penitencinės sistemos reforma, išdėstyta Lietuvos Respubli-
kos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. VIII-810 „Dėl Teisinės si-
stemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ IV skyriu-
je, šiuo požiūriu – ne išimtis. Sėkmingai reformos eigai turi įtakos ir kitų 
valstybių, ypač Europos Sąjungos senbuvių, patirtis, kuri diegiama į Lietu-
vos pataisos įstaigų praktinę veiklą.  

Daugumoje Europos valstybių laikomasi baudžiamosios politikos prin-
cipo: „Kalėjimas – tai paskutinė priemonė. Įkalinimas tik po to, kai niekas 
kitas nepadeda“. Šio principo įgyvendinimo sėkmę rodo nuteistųjų laisvės 
atėmimu skaičius 100 tūkstančių gyventojų Europos valstybėse 1995 m. 
duomenimis: Belgijoje – 75, Danijoje – 65, Olandijoje – 65, Norvegijoje – 
55, Suomijoje – 60, Švedijoje – 65, Prancūzijoje – 95, Vokietijoje – 85. Pa-
lyginimui: Lietuvoje – 360, Latvijoje – 375, Estijoje – 270, Rusijoje – 690, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose – 600. 

Nepilnamečiams laisvės atėmimas skiriamas kaip ypatinga priemonė. 
Nepilnamečiai nusikaltėliai 1995 metais sudarė tokią dalį laisvės atėmimo 
bausmę atliekančių asmenų: Belgijoje – 0,1, Olandijoje, Norvegijoje, Šve-
dijoje – 0,3, Danijoje – 0,4, Italijoje – 0,9, Lietuvoje – 3, Latvijoje – 3,4, 
Rumunijoje – 5,9 nuošimčio. 

Kalėjimo sąlygos, asmenų socialinė reabilitacija, švietimas, bendrasis 
lavinimas tiesiogiai susiję su šalių ekonomika, socialinėmis sąlygomis, kul-
tūriniu lygiu, bendruoju vertybių laikymusi. Penitencinė sistema savo veiklą 
grindžia žmogaus sugebėjimu keistis ir tobulėti, t. y.: 

1) pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsauga; 
2) humanišku ir dalykišku elgesiu su nuteistaisiais; 
3) teisėtumo, teisingumo ir nuosaikumo principų laikymusi; 
4) minimaliu kišimusi į įkalintojo asmeninį gyvenimą; 
5) socialinių ryšių su išore palaikymu, skatinimu; 
6) kalėjimo, probacijos tarnybų bendradarbiavimu su visuomene, ne-

vyriausybinėmis organizacijomis; 
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7) pastangomis, kad po bausmės atlikimo nuteistasis siektų nenusi-
kalstamo gyvenimo būdo. 

Stengiamasi, kad kaliniai būtų apgyvendinami netoli namų, kad galėtų 
palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, bendruomene.  

Įprastai kalėjimai skirstomi į valstybinius (federalinius) ir vietinius (lo-
kalinius). Valstybiniai kalėjimai turi tam tikrą specializaciją, pavyzdžiui, 
gali būti skirti moterims, sunkius nusikaltimus padariusiems nusikaltėliams. 
Pavyzdžiui, Švedijoje pagrindinis nuteistųjų klasifikacijos kriterijus yra 
bausmės trukmė. Jeigu paskirta laisvės atėmimo bausmė ilgesnė negu vie-
neri metai, tai bausmė atliekama valstybiniame kalėjime, o jei trumpesnė 
negu vieneri metai – vietiniame kalėjime. 

Valstybinio kalėjimo rūšis nuteistajam parenkama atsižvelgiant į du 
požymius, tai – pabėgimo tikimybė bei nuteistojo pavojingumas aplinki-
niams. 

Prancūzijoje penitencinę sistemą sudaro centriniai ir vietiniai kalėji-
mai bei specialiosios pataisos įstaigos nepilnamečiams. 

Centriniuose kalėjimuose bausmę atlieka nuteistieji laisvės atėmimo 
bausme daugiau kaip vieneriems metams. Naujai atvykę nuteistieji 45 paras 
laikomi kamerose po vieną. Paskui pagal progresyvaus bausmės atlikimo 
principą nuteistųjų kalinimo sąlygos keičiamos pagal nuteistųjų pataisos 
tarpsnius: 1) bausmę atlieka kamerose po vieną ir skirstomi į pataisomus, 
nepataisomus ir nepatikimus; 2) pataisomi dieną dirba kartu, miega vienutė-
se; 3) didinamas lengvatų skaičius; 4) pusiau atviros režimo sąlygos, gali 
dirbti už kalėjimo teritorijos, lankyti artimuosius; 5) už gerą elgesį lygtinai 
paleidžiami. 

Vietiniai kalėjimai (arešto namai, pataisos centrai) steigiami departa-
mentuose. Juose laikomi asmenys iki nuosprendžio paskelbimo, kalinami 
nuteisti už lengvus nusikaltimus asmenys, taip pat tie, kuriems paskirta 
laisvės atėmimo bausmė neviršija vienerių metų. 

Nepilnamečiai laisvės atėmimo bausmę atlieka kalėjimuose-mokyklose 
ar specialiose pataisos kolonijose. Nepilnamečiams gali būti steigiamos pri-
vačios įstaigos prie labdaros, religinių bendruomenių. 

Pagal saugumo laipsnį kalėjimai skirstomi į keturias grupes: 
1)  itin saugūs. Šiuose kalėjimuose naudojamos specialios techninės 

langų, durų, sienų apsaugos priemonės, taikomi griežti režimo rei-
kalavimai, dirba specialiai parengtas personalas; 

2) saugūs. Šiuose kalėjimuose yra mažiau techninio saugumo priemo-
nių; 

3) paprasti; 
4) atviri. Šie kalėjimai panašūs į Lietuvos atvirąsias kolonijas. 
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Anglijoje centriniai kalėjimai skirstomi į tris grupes pagal laisvės atė-
mimo terminus: 

1) į kalėjimus, kuriuose bausmę atlieka asmenys, nuteisti trumpam lai-
kui (iki 18 mėnesių); 

2) asmenys, nuteisti vidutiniam laikotarpiui (nuo 1,5 iki 5 metų); 
3) nuteisti ilgam laikui (daugiau kaip 5 metams) asmenys. 
Nuteistųjų skirstymas pagal laisvės atėmimo bausmės laiką ir jų atski-

ras laikymas sudaro palankias sąlygas pataisai, reabilitacijos intensyvumui, 
efektyvumui, nėra psichologinės įtampos tarp skirtingam laikui nuteistų ka-
linamųjų. 

Centriniai kalėjimai pagal saugumą skirstomi į uždaro tipo ir atviro ti-
po kalėjimus. 

Uždaro tipo kalėjimas atitinka klasikinį modelį su ginkluota apsauga, 
grotomis, vienvietėmis arba dvivietėmis kameromis.  

Atviruose kalėjimuose personalas saugumą užtikrina tokiomis priemo-
nėmis kaip: nuteistųjų apžiūra, registracija, patikrinimas. 

Vietiniuose Anglijos kalėjimuose laikomi: 
1) suimti asmenys; 
2) nuteisti trumpam laikui asmenys; 
3) nuteisti už baudos ar skolos nesumokėjimą asmenys; 
4) nuteisti iki 21 metų amžiaus asmenys. 
Saugumo, valdymo sumetimais kalėjimuose ribojamas vietų skaičius. 

Pavyzdžiui, Švedijos valstybiniuose kalėjimuose yra nuo 300 iki 500 vietų. 
Vietiniuose kalėjimuose laikoma nuo 20 iki 40 nuteistųjų.  

Dažniausiai nuteistieji gyvena individualiose kamerose arba bendrose 
kamerose, kuriose yra ne daugiau kaip 2 vietos. 

Vakarų Europos valstybėse minimali gyvenamojo ploto norma vienam 
nuteistajam yra vidutiniškai 5 kvadratiniai metrai, tačiau atskirose valstybė-
se ploto norma labai skirtinga, pavyzdžiui, Austrijoje – 6–10; Anglijoje – 
5–7; Danijoje – 6–7; Švedijoje – 6–8; Vokietijoje – 7; Lietuvoje – 3, Latvi-
joje – 2,5 kvadratinio metro. 

Daugelis valstybių savo penitencinėse įstaigose turi daugiau vietų kali-
nimui, negu nuteistų asmenų. 1995 metų duomenimis kalėjimuose buvo už-
imta tiek nuošimčių vietų:  

1) Vokietijoje – 95,5; 
2) Danijoje – 89, 8; 
3) Italijoje – 116,3; 
4) Olandijoje – 86,3; 
5) Slovėnijoje – 41,4; 
6) Suomijoje – 75,2; 
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7) Švedijoje – 92,1; 
8) Lietuvoje – 98,7. 
Kalėjimų išlaikymas yra brangus. Tai yra priežastis mažinti kalėjimų 

skaičių. Per pastaruosius 20 metų daugumoje valstybių nusikaltimų padvi-
gubėjo, bet kalėjimų plotas nebuvo padidintas. Tai gali lemti kalėjimų per-
pildymą ir blogesnes kalinimo sąlygas. Vietoj įkalinimo dabar plačiau nau-
dojamos bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu. Tai leido išlaikyti vals-
tybėms esamą kalėjimų skaičių. Kalėjimai yra gana maži, juose yra nuo 50 
iki 300 įkalinimo vietų. Mažos ir tinkamai administruojamos kalinimo 
įstaigos sudaro palankias sąlygas kalinių resocializacijai.  

Kalėjimų architektūra mažai kuo skiriasi nuo kitų bendrosios paskirties 
įstaigų ir prireikus kalėjimų pastatai gali būti pritaikyti civilinio gyvenimo 
poreikiams. 

Daugumoje valstybių (Prancūzijoje, Norvegijoje, Italijoje, Švedijoje, 
Suomijoje ir kt.) bausmių vykdymo sistemos yra pavaldžios teisingumo mi-
nisterijoms, tik Anglijoje, Ispanijoje ir kai kuriose kitose valstybėse šios si-
stemos pavaldžios vidaus reikalų ministerijoms. 

Bausmių vykdymą tiesiogiai organizuoja ir kontroliuoja kalėjimų de-
partamentai (Prison service) prie teisingumo ministerijų. Kalėjimų depar-
tamentai yra atsakingi ne tik už laisvės atėmimo bausmės vykdymą, bet ir 
už bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymą (Švedijoje, Kanadoje 
ir kt.). Kai kurios valstybės (Čekija, Anglija, Olandija) turi specialius pada-
linius, tarnybas (probacijos, mediacijos), atsakingas už alternatyvių baus-
mių vykdymą. 

Švedijoje laisvės atėmimo bausmę vykdo Kalėjimų ir probacijos ad-
ministracija (Prison and probation administration), pavaldi Teisingumo 
ministerijai. Kalėjimų ir probacijos administracijai pavaldi Nacionalinė lyg-
tinio paleidimo taryba (National Parole Board) su Probacijos vykdymo 
valdyba (Probation Enforcement Board). Nacionalinė lygtinio paleidimo ta-
ryba nagrinėja nuteistųjų lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų klau-
simus (lygtinai paleidžiami visi nuteistieji, atlikę du trečdalius laisvės atė-
mimo bausmės).  

Švedijos kalėjimų ir probacijos tarnyba padalinta į 6 regionines kalėji-
mų ir probacijos tarnybos administracijas. Šiuose regionuose veikia 37 ka-
lėjimų ir probacijos vietinės tarnybos (Prison and Probation local authori-

ties). Kiekviena regioninė administracija turi sau pavaldžias kalėjimų ir 
probacijos tarnybas ir tardymo izoliatorius. 

Kalėjimų ir probacijos administracijai vadovauja direktorius (skiriamas 
4 metams). Direktorius turi 2 patarėjus: patarėją teisiniais ir patarėją sau-
gumo klausimais. 
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Švedijos kalėjimų ir probacijos administracijoje yra tokios tarnybos: 
1) planavimo ir biudžeto; 
2) nuteistųjų veiklos ir gamybos; 
3) administracinė ir ūkio; 
4) skundų tyrimo; 
5) personalo mokymo; 
6) transporto nuteistųjų konvojavimui. 
Laisvės atėmimo bausmės atlikimo sąlygas, režimą reglamentuoja 

Švedijos kalėjimo įstaigų režimo aktas (The Prison Treatment Act), įsigalio-
jęs 1974 metais. 

Prancūzijos penitencinė sistema yra Teisingumo ministerijos sudėtinė 
dalis, tiesiogiai pavaldi administraciniam organui, vadinamam Kalėjimų 
administracija. Prancūzijos penitencinę sistemą sudaro devynios regioninės 
direkcijos, viena misija, kuruojanti užjūrio departamentus ir teritorijas, ir 
viena Nacionalinė kalėjimų administracijos mokykla. Kalėjimų administra-
cijai pavaldžios 186 įstaigos, iš kurių 119 – tardymo izoliatoriai, 55 – įvai-
rios kriminalinių bausmių atlikimo įstaigos, 12 autonominių pusiau laisvo 
režimo centrų, 1 – nacionalinės sveikatos apsaugos visuomeninė įstaiga, 
skirta tik kalinių gydymui. 

Danijos penitencinė sistema yra pavaldi Teisingumo ministerijai, api-
ma Kalėjimų ir priežiūros departamentą, 16 valstybinių kalėjimų, 41 vietinį 
kalėjimą, 34 vietinius bandomojo laikotarpio ir priežiūros rajonus, 8 „Na-
mus pusiaukelėje“ ir Personalo mokymo centrą. 

Kalėjimų ir priežiūros departamentas vykdo bendrąjį finansinį plana-
vimą ir kontrolę, įgyvendina kriminalinės politikos uždavinius, planuoja ir 
kontroliuoja bendrosios paskirties uždavinius, gydymo programas, tarptau-
tinį bendradarbiavimą. Departamentui vadovauja generalinis direktorius, 
kuris turi du pavaduotojus: biudžeto ir personalo reikalams, nusikaltėlių 
priežiūros ir kriminalinės politikos reikalams. Atskiros departamento tarny-
bos (skyriai) skirtos valdyti personalą, kalėjimų pramonę bei pastatus, pa-
skirstyti personalo išteklius, kuruoti atliekamus tyrimus ir kt.  

Kalėjimuose (atviro, uždaro tipo) nustatyta hierarchinė valdymo struk-
tūra. Kalėjimo direktorius turi vieną arba daugiau pavaduotojų. Įvairias 
įstaigos vadybos funkcijas atlieka žemesnio lygio vadovai, pavyzdžiui, ap-
saugos skyriaus viršininkas atsako už tvarką ir apsaugą, kalėjimo pramonės 
skyriaus viršininkas – už ekonomiką, nuteistųjų darbą, socialinio aprūpini-
mo skyriaus viršininkas – už ekonominę, socialinę, buitinę, kultūrinę sritį, 
pedagoginio skyriaus viršininkas – už mokymą, laisvalaikio veiklą, kalėji-
mo kapelionas rūpinasi nuteistųjų religiniais poreikiais. 



 

 

80 

Kalėjimų personalą sudaro apsaugos pareigūnai, administracija, meist-
rai, socialinio aprūpinimo personalas, pedagogai (mokytojai, auklėtojai), 
medicinos specialistai (gydytojai, psichiatrai, psichologai, medicinos sese-
rys), bažnyčios tarnai, virtuvės ir valdymo darbuotojai, taip pat mažos per-
sonalo grupės (darbininkai, amatininkai, inžinieriai ir t. t.). 

Vietinių bandomojo laikotarpio ir priežiūros įstaigų personalą sudaro 
daugiausia teisininkai, socialiniai darbuotojai ir administracija. 

„Namų pusiaukelėje“ personalas – pedagogai, socialiniai darbuotojai ir 
administracija. 
 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 
 

1. Apibūdinkite bausmių vykdymo sistemos sąvoką, paskirtį, sandarą. 
2. Kokie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerijos už-

daviniai vykdant kriminalines bausmes?  
3. Kokie ministerijų (Vidaus reikalų; Socialinės apsaugos ir darbo; Svei-

katos apsaugos ir kitų) uždaviniai vykdant bausmes? 
4. Apibūdinkite Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pa-

skirtį, teisinius, organizacinius veiklos pagrindus. 
5. Apibūdinkite Departamento uždavinius ir funkcijas. 
6. Kokios Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos teisės? 
7. Papasakokite apie Departamento darbo organizavimą. 
8. Kokia Departamento organizacinė valdymo struktūra? 
9. Kokia pataisos įstaigų paskirtis, sandara (sistema)?  

10. Apibūdinkite pataisos įstaigų įrengimą, įrengimo atitiktį techniniams ir 
higienos standartams. 

11. Apibūdinkite pataisos įstaigos, kaip vykdomosios valdžios institucijos, 
požymius.  

12. Apibūdinkite pataisos įstaigos valdymo struktūrą. Kokie pataisos įstai-
gų teisiniai ir organizaciniai pagrindai? 

13. Apibūdinkite pataisos įstaigų tarnybų, kitų struktūrinių padalinių užda-
vinius, funkcijas, valdymo santykius. 

14. Papasakokite apie pataisos įstaigų pagrindinės administracinės veiklos 
kryptis, jų įgyvendinimo tvarką. 

15. Kokia pataisos įstaigų nuostatų paskirtis? Kokie teisiniai pagrindai ir 
sandara? 
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16. Koks pataisos įstaigų santykis su kitomis valdymo institucijomis, vi-
suomeninėmis organizacijomis? 

17. Papasakokite apie pataisos įstaigų finansavimo šaltinius. 
18. Kokie užsienio valstybių penitencinės sistemos ypatumai, struktūra? 
19. Kokios bausmės atlikimo režimo, socialinės nuteistųjų reabilitacijos są-

lygos Švedijos, Prancūzijos, Danijos penitencinėse įstaigose? 
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3 skyrius.  
VALSTYBĖS TARNYBA PATAISOS  
(BAUSMIŲ VYKDYMO)  
SISTEMOJE 
 
 
 
 
 
3.1. VALSTYBĖS TARNYBOS SĄVOKA, PASKIRTIS. 

TARNYBOS PRINCIPAI 
 

Valstybės tarnyba yra savarankiška, svarbi socialinės veiklos rūšis. 
Tarnyba tiesiogiai nesusijusi su materialinių vertybių kūrimu, tačiau valsty-
bės valdymo funkcija sudaro prielaidas normaliam visuomenės darbui, sau-
gumui, tenkina piliečių materialinius, kultūrinius, dvasinius poreikius. Vals-
tybės tarnyba plačiąja prasme – tai visų valstybės tarnautojų darbas valdy-
mo institucijose, įmonėse, organizacijose. Ne visų valstybės tarnautojų 
veikla turi tiesioginį ryšį su valstybės uždavinių bei funkcijų organizavimu. 
Kita tarnybos veikla užtikrina tinkamą valstybės valdymo institucijų darbą, 
aprūpina materialiaisiais, žmogiškaisiais ir kitais resursais. Kaip ir materia-
linėje sferoje, taip ir valdymo sferoje yra darbo pasidalijimas pagal uždavi-
nius, funkcijas. 

Valstybės tarnyba siauruoju požiūriu reiškia darbą, susijusį su tiesiogi-
ne institucijos paskirtimi, valstybės uždaviniais, būdais ir priemonėmis 
jiems įgyvendinti, t. y. vykdomąja ir tvarkomąja veikla.  

Valstybės tarnyba reguliuojama bendrais principais, teisės aktais, kurie 
pritaikyti atskiroms valstybinėms veiklos sferoms.  

Kitas svarbus tarnybos aspektas yra tarnybos profesionalumas, tarnau-
tojų atitiktis pareigybių lygiams ir kvalifikacinėms kategorijoms. Tokiu bū-
du valstybė reguliuoja bendrą valstybės valdymo sandarą ir valstybės tar-
nautojų pareigybines funkcijas.  
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Valstybės tarnybos sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės 
tarnybos įstatymo 2-ame straipsnyje. Tai – visuma teisinių santykių, kurie 
atsiranda įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus, 
taip pat atsirandančių dėl valstybės tarnautojo viešo administravimo veiklos 
valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje įgyvendinant tam tikras 
valstybės valdymo srities politiką ar užtikrinant jos įgyvendinimo koordi-
navimą, koordinuojant tam tikros valstybės valdymo srities įstaigų veiklą, 
valdant, paskirstant finansinius išteklius ir kontroliuojant jų panaudojimą, 
atliekant auditą, priimant ir įgyvendinant teisės aktus, valstybės ir savival-
dybių institucijų ir įstaigų sprendimus viešojo administravimo srityje, ren-
giant ir koordinuojant teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikiant 
jų išvadas, valdant personalą arba turint viešojo administravimo įgaliojimus 
nepavaldžių asmenų atžvilgiu. 

Valstybės tarnybos paskirtis yra užtikrinti valstybės, visuomenės funk-
cionavimą įvairiose srityse, šalies gyventojų poreikių tenkinimą, ginti žmo-
gaus teises ir laisves, garantuoti saugią vidaus ir išorės aplinką. 

Valstybės tarnautojas – tai fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės 
tarnyboje ir atliekantis viešojo administravimo veiklą. Valstybės tarnautojas 
yra specialusis subjektas, turintis atitinkamą administracinį teisinį statusą, 
tai yra, teisinį santykį su valstybe, kitais administracinės teisės subjektais. 
Teisinės valdžios santykis reiškia, kad valstybės tarnautojas turi ir instituci-
jos vidaus valdymo, ir viešojo administravimo įgaliojimus. 

Valstybės tarnybos pareigybė yra visos valstybės tarnybos organizavi-
mo pagrindas, pagal kurį valstybinės valdžios dalis perduodama konkre-
čiam asmeniui, einančiam vienokias ar kitokias pareigas valstybės tarnybo-
je. Tuo būdu valstybės tarnybos pareigybė yra valstybės institucijos ar 
įstaigos organizacinės struktūros dalis, įtvirtinta oficialiuose dokumentuose 
(pareigybių aprašymuose), turinti atitinkamą valstybės institucijos ar įstai-
gos kompetencijos dalį, suteikta valstybės tarnautojui, kad jis praktiškai ga-
lėtų įgyvendinti savo funkcijas. 

Svarbiausi valstybės tarnybos principai išdėstyti Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 2, 4, 5, 29, 33 ir kituose straipsniuose. Juose įtvirtintos tokios 
nuostatos kaip: tautos suverenitetas, kuris vykdomas tiesiogiai arba per de-
mokratiškai išrinktus atstovus, valdžios institucijas; valdžios galias riboja 
Konstitucija; valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; teisės stoti į valstybės 
tarnybą ir panašiai.  

Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnyje (1999 metų redakcija) išdės-
tyti valstybės tarnybos principai: 

1) įstatymo viršenybės; 
2) lygiateisiškumo; 
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3) politinio neutralumo; 
4) skaidrumo; 
5) atsakomybės už priimtus sprendimus; 
6) karjeros; 
7) lojalumo. 
Pagal įstatymo viršenybės principą valstybės tarnautojo statusas reg-

lamentuotas Valstybės tarnybos įstatymu ir gali būti keičiamas tiktai įsta-
tymu. Niekas neturi teisės dėl politinių ar kitų interesų versti valstybės tar-
nautoją atlikti veiksmus ar priimti sprendimus, viršijančius jo įgaliojimus. 
Valstybės tarnautojas turi teisę ginti teisėtus interesus visais įstatymo nusta-
tytais būdais.  

Pagal lygiateisiškumo principą kiekvienas Respublikos pilietis turi 
vienodas teises stoti į valstybės tarnybą, valstybės tarnautojo statusas negali 
būti ribojamas dėl lyties, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, po-
litinių pažiūrų, įsitikinimų, kitų subjektyvių aplinkybių.  

Pagal politinio neutralumo principą valstybės viešojo administravimo 
tarnautojas privalo nešališkai tarnauti žmonėms nepaisydamas asmeninių 
politinių požiūrių, tarnybos metu nedalyvauti politinėje veikloje (išskyrus 
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus). 

Pagal tarnybos skaidrumo principą bet kokia valstybės tarnautojo 
veikla yra vieša ir suprantama, atvira įvertinti ir susipažinti su jo rengtais 
tarnybiniais dokumentais, išskyrus įstatymų ar kitus teisės aktų saugomas 
valstybės ar tarnybos paslaptis.  

Pagal karjeros principą priėmimas į valstybės tarnybą neterminuotam 
darbui ir aukštesnių arba kitų pareigų siekimas yra grindžiamas pretendentų 
konkurencija, objektyviai įvertinant jų profesinį pasirengimą, įgūdžius ir 
savybes konkurso metu. 

Pagal atsakomybės už priimtus sprendimus principą valstybės tar-
nautojai savo kompetencijos ribose priima sprendimus, organizuoja jų vyk-
dymą, kontrolę ir atsako už juos. 

Pagal valstybės tarnautojo lojalumo principą valstybės tarnautojai pri-
valo būti ištikimi savo valstybei, jos demokratinei santvarkai. 

Valstybės tarnybos įstatymo 2002 metų redakcijoje daugiau dėmesio 
skiriama valstybės tarnautojų etikos principams. Tai: 

1) pagarba žmogui ir valstybei. Pagal šį principą valstybės tarnautojas 
privalo gerbti žmogų, jo teises, laisves, Konstituciją, valstybę, jos 
įstaigas, įstatymus; 

2) teisingumas. Valstybės tarnautojas privalo vienodai tarnauti visiems 
šalies gyventojams, būti teisingas spręsdamas klausimus, nepikt-
naudžiauti valdžia; 
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3) nesavanaudiškumas. Valstybės tarnautojas privalo vadovautis pir-
miausia visuomenės interesais, nesiekti naudos sau, savo šeimai, 
draugams; 

4) padorumas. Valstybės tarnautojas privalo laikytis dorovės, moralės 
normų, elgtis nepriekaištingai, būti nepaperkamas, nepriimti dova-
nų, pinigų ar paslaugų, nesiekti lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar 
organizacijų, galinčių daryti įtaką atliekant tarnybines pareigas; 

5) nešališkumas. Valstybės tarnautojas privalo būti objektyvus priim-
damas sprendimus, vengti asmeniškumų; 

6) viešumas. Valstybės tarnautojas privalo užtikrinti priimamų spren-
dimų ir veiksmų viešumą, pateikti savo sprendimų motyvus, infor-
maciją galima riboti tik tuo atveju, kai tai būtina dėl svarbiausių vi-
suomenės interesų; 

7) pavyzdingumas. Valstybės tarnautojas privalo deramai atlikti savo 
pareigas, nuolat tobulėti, būti nepriekaištingos reputacijos, toleran-
tiškas, pagarbus ir tvarkingas. 

Valstybės tarnautojų etikos taisyklės išsamiau išdėstytos Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarime Nr. 968 „Dėl Valsty-
bės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“27. Valstybės tarnybos 
pagrindiniai teisiniai pagrindai išdėstyti 1992 m. Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje, jie išsamiau pateikiami specialiuose įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose. 

Pirmas įstatymas, specialiai reglamentuojantis valstybės tarnautojų sta-
tusą, buvo 1995 m. priimtas Valdininkų įstatymas. 1999 m. buvo priimtas 
Valstybės tarnybos įstatymas, kuris vėliau buvo iš esmės keičiamas ir pil-
domas. Dabartinė jo redakcija – 2002 m. balandžio 23 d. Valstybės tarny-
bos įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2002 m. liepos 1 d.  

Nemažai valstybės tarnybos klausimų reglamentuojama kitais doku-
mentais, pavyzdžiui, Vidaus tarnybos statutu28, Specialiųjų tyrimų tarnybos 
įstatymu29, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministerijos statutu ir kt. 

 

                                                 

27
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimas Nr. 968 „Dėl Vals-

tybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 65-2656. 
28

 Lietuvos Respublikos Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas // Valstybės ži-

nios. 2003, Nr. 42-1927. 
29

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas // Valstybės žinios. 2000, 

Nr. 41-1162.  
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3.2. VALSTYBĖS TARNYBA KALĖJIMŲ 
DEPARTAMENTE IR JAM PAVALDŽIOSE 
ĮSTAIGOSE BEI VALSTYBĖS ĮMONĖSE 

 
 
3.2.1. Tarnybos Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose  

įstaigose bei valstybės įmonėse paskirtis, principai,  
teisinis reguliavimas 

 
Valstybės tarnybos Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose pataisos 

įstaigose bei valstybės įmonėse paskirtis yra įgyvendinti valstybės bausmių 
vykdymo politiką, užtikrinti įstaigų valdymą priimant ir įgyvendinant teisės 
aktus dėl bausmių vykdymo, kardomojo kalinimo, taip pat nuteistųjų asme-
nų socialinės reabilitacijos, integracijos į visuomenę programas. 

Kalėjimų departamento, pataisos namų, valstybės įmonių, pataisos ins-
pekcijų, tardymo izoliatorių uždavinius įgyvendina šių institucijų persona-
las. Personalo sudėtis priklauso nuo institucijos paskirties, uždavinių, funk-
cijų paskirstymo. Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 8 straipsnyje nu-
statyta tokia personalo sudėtis: 

1) pareigūnai, 
2) kiti valstybės tarnautojai, 
3) kiti darbuotojai. 
Pareigūnai yra statutiniai valstybės tarnautojai. Statutinis valstybės tar-

nautojas – tai valstybės tarnautojas, kurio tarnybą reglamentuoja įstatymo 
patvirtintas statutas arba Diplomatinės tarnybos įstatymas, nustatantis spe-
cialias priėmimo į valstybės tarnybą, tarnybos atlikimo, atsakomybės ir ki-
tas su tarnybos ypatumais susijusias sąlygas ir (arba) turintis viešojo admi-
nistravimo įgaliojimus jam nepavaldžių asmenų atžvilgiu (Valstybės tarny-
bos įstatymo 2 straipsnio 6 punktas). 

Pareigūnų tarnyba organizuojama statutinės drausmės pagrindais ir 
reglamentuojama Tarnybos Kalėjimų departamente statutu, kitais įstatymais 
ir poįstatyminiais aktais. Valstybės tarnybos įstatymas pareigūnams taiko-
mas tiek, kiek Tarnybos statutas nereglamentuoja tarnybos santykių. 

Kitų valstybės tarnautojų, neturinčių pareigūno administracinių įgalio-
jimų pavaldiems ir nepavaldiems asmenims, tarnybą reglamentuoja Valsty-
bės tarnybos įstatymas. Kitų darbuotojų darbo santykius reglamentuoja dar-
bo įstatymai.  

Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 
veikla grindžiama bendraisiais ir specialiaisiais principais.  
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Bendrieji principai, t. y. konstituciniai bei Valstybės tarnybos ir ki-
tuose įstatymuose nustatyti principai, be išlygų taikomi ir bausmių vykdy-
mo institucijų veikloje. 

Specifiniai principai būdingi konkrečiai sistemai ir taikomi spren-
džiant jos specifinius uždavinius, reguliuojant funkcijas. Laisvės atėmimo ir 
kai kurios nesusijusios su laisvės atėmimu bausmės yra susijusios ne tik su 
įtikinimo, bet ir valstybės prievartos priemonėmis nustatant atliekančių 
bausmę asmenų laisvių, teisių ribojimus, įvairius draudimus. Todėl itin 
svarbūs yra teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, kali-
namųjų bei nuteistųjų lygybės prieš kardomojo kalinimo ir bausmių vyk-
dymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo ir pro-
gresyvaus bausmių atlikimo bei viešumo principai. 

Teisėtumo principas (Bausmių vykdymo kodekso 5 str.) nustato, kad 
bausmės vykdymo pagrindas yra tik įsiteisėję teismo sprendimai; nuteistųjų 
laisvių bei teisių apribojimus, pareigas nustato tik įstatymai; nuteistojo el-
gesį gali suvaržyti tik draudimas arba pareiga, todėl bausmės vykdymo ins-
titucija arba pareigūnas gali veikti tik įstatymu nustatytais būdais ir priemo-
nėmis. Įstatymo nustatytus reikalavimus pažeidę pareigūnai atsako pagal 
įstatymus; bausmių vykdymo institucijų ir pareigūnų veiklos teisėtumo 
priežiūrą atlieka teismai, prokurorai, Seimo skiriami kontrolieriai, Teisin-
gumo ministerija ir kitos valstybės institucijos. 

Nuteistųjų lygybės taikant bausmių vykdymo įstatymus principas 
(Bausmių vykdymo kodekso 6 str.) nustato, kad visi nuteistieji lygūs nepai-
sant jų kilmės, lyties, socialinės ar turtinės padėties, tautybės, rasės, politi-
nių pažiūrų ir partiškumo, išsilavinimo, kalbos, religinių ar kitokių įsitiki-
nimų, genetinių savybių, neįgalumo, seksualinės orientacijos, veiklos rūšies 
ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių. 

Humanizmo principas (Bausmių vykdymo kodekso 7 str.) nustato, 
kad vykdant bausmę nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis ar 
žeminti jo orumą; su nuteistuoju net ir jo sutikimu draudžiami medicinos, 
biologiniai ir kitokie mokslo bandymai; draudžiama, išskyrus teisės aktuose 
numatytus atvejus, filmuoti ar fotografuoti nuteistąjį, kurio laisvė apribota 
be išankstinio jo sutikimo. 

Bausmių vykdymo individualizavimo ir visuomenės dalyvavimo 
nuteistųjų pataisos procese principas (Bausmių vykdymo kodekso 8 str.) 
nustato, kad atskirų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos nustatomos, patai-
sos priemonės nuteistiesiems taikomos atsižvelgiant į jų asmenybę bei elge-
sį bausmės atlikimo metu, taip pat į padarytos nusikalstamos veikos pavo-
jingumą ir pobūdį; nuteistųjų pataisos procese gali dalyvauti visuomenės 
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organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, jų nariai bei kiti fiziniai 
ir juridiniai asmenys. 

Teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo principas (Bausmių 
vykdymo kodekso 9 str.) nustato, kad nuteistųjų teisinė padėtis bausmės at-
likimo metu gali būti švelninama arba griežtinama atsižvelgiant į jų elgesį, 
nustatytų pareigų, draudimų laikymąsi, požiūrį į darbą, mokymąsi, reaga-
vimą į psichologinį poveikį ir socialinės reabilitacijos priemones. 

Valstybės tarnyba neatsiejamai susijusi su valstybės tarnautojų veiklos, 
etikos principais, elgesio taisyklėmis, tarnybine etika, šios nuostatos reika-
lavimai išdėstyti Valstybės tarnybos įstatyme, poįstatyminiuose teisės ak-
tuose, taip pat tarptautiniuose teisės aktuose.  

Remiantis Valstybės tarnybos įstatymu (2002 m. redakcija) ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 „Dėl Vals-
tybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“, Kalėjimų departa-
mento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79 patvirtintos 
„Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklės“30. 

Etikos taisyklių paskirtis – apibrėžti pareigūnų etikos principus ir el-
gesio tarnybos ir ne tarnybos metu reikalavimus, stiprinti atsakomybės už 
savo veiksmus ir elgesį jausmą, didinti visuomenės pasitikėjimą bausmių 
vykdymo institucijomis ir pareigūnų autoritetą. 

Pagrindiniai pareigūnų etikos principai yra šie: 
1) pagarba žmogui ir valstybei; 
2) teisingumas; 
3) nesavanaudiškumas; 
4) padorumas; 
5) nešališkumas; 
6) atsakomybė; 
7) viešumas; 
8) pavyzdingumas. 
Pareigūnų tarpusavio santykiai ir tarnybinė veikla grindžiami pagarba, 

pasitikėjimu, sąžiningumu, taktiškumu, mandagumu, bendradarbiavimu, 
organizuojami statutiniais ir subordinacijos pagrindais. Pareigūnai privalo 
laikytis profesinio solidarumo principo, tai yra ginti pareigūno garbę, orumą 
bei savo kolegas nuo nepagrįstos kritikos ir netinkamos įtakos. 

                                                 

30
 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

įsakymas „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir 

jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 

149-5448. 
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Nacionaliniams teisės aktams valstybės tarnybos klausimais turėjo ir 
turi reikšmės tarptautiniai teisės aktai. Tai – Jungtinių Tautų Organizacijos 
1979 m. Teisėtvarkos apsaugos pareigūnų elgesio kodeksas, Jungtinių Tau-
tų Organizacijos 1957 m. Tipinės minimalios elgesio su kaliniais taisyklės 
ir 2006 m. Europos kalėjimų taisyklės. 

Jungtinių Tautų Organizacijos teisėtvarkos apsaugos pareigūnų elgesio 
kodekse pateikiami principai, kurių privalu laikytis taikant valstybės prie-
vartos ar kitas specialiąsias priemones, reikalavimai tarnybai. Tai:  

1) atsakomybė pareigai, profesijai, tarnaujant bendruomenei ir ginant 
visus asmenis nuo neteisėtų veiksmų;  

2) pareigūnai gali pavartoti jėgą tik būtino reikalingumo atveju ir tiek, 
kiek reikia jų pareigoms vykdyti;  

3) žinių konfidencialumo principas;  
4) pareigūnas negali vykdyti, kurstyti ar toleruoti jokio kankinančio 

veiksmo ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar-
ba baudimo;  

5) pareigūnai užtikrina visišką sulaikytų asmenų sveikatos apsaugą ir 
imasi visų priemonių, kad jiems būtų suteikta medicinos pagalba;  

6) pareigūnų darbas nesuderinamas su korupcija.  
Specifiniai reikalavimai valstybės tarnautojams keliami Tipinėse mi-

nimaliose elgesio su nuteistaisiais taisyklėse ir Europos kalėjimų taisyklėse. 
Jie turi būti taikomi atrenkant, skiriant į tarnybą asmenis, atliekant vienas ar 
kitas pareigas. Tai – sąžiningumo, žmoniškumo, kompetencijos, profesiona-
lumo, pakankamo išsimokslinimo, išsilavinimo, fizinės ir dvasinės sveika-
tos bei kiti reikalavimai. 

Papildomi reikalavimai keliami įstaigų vadovams. Į vadovų postus turi 
būti skiriami atitinkamo charakterio, turintys administracinių sugebėjimų, 
atitinkamą profesinį išsilavinimą ir patyrimą asmenys. Vadovas privalo    
siekti, kad visas personalas tobulintų žinias ir profesinį meistriškumą, nuo-
latos elgtųsi ir dirbtų taip, kad savo pavyzdžiu skatintų gerą kalinių elgesį ir 
įgytų jų pagarbą. Reikia siekti, kad įstaigose dirbtų visi reikalingi specialis-
tai, pavyzdžiui, psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai, mokytojai, 
darbinės veiklos, fizinio lavinimo ir sporto instruktoriai.  

Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1966 m. rezoliucija Nr. (66)26 
„Dėl kalėjimo personalo parinkimo, lavinimo ir teisinės padėties“ reko-
menduoja laisvės atėmimo bausmės vykdymą pavesti specialiai valstybės 
tarnybos daliai, kuriai keliami specifiniai reikalavimai dėl personalo išsila-
vinimo, asmeninių, fizinių, dvasinių ir moralinių savybių, personalo rengi-
mo, mokymo, kvalifikacijos tobulinimo. 
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3.2.2. Personalo įdarbinimas 
 

Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmo-
nėse dirba pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Jų priėmimą 
į darbą, tarnybos teisinius santykius reguliuoja Valstybės tarnybos įstaty-
mas, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministerijos statutas bei Darbo kodeksas31. 

Personalo įdarbinimo būdai priklauso nuo darbo vietos kategorijos. 
Įprasta tvarka įdarbinimas vykdomas per darbo biržas, verbuojant. Preten-
dentai į valstybės tarnybą priimami atrankos būdu: egzaminuojant ar verti-
nant sugebėjimus (Valstybės tarnybos įstatymo 12 straipsnis). 

Kalėjimų departamento direktorius, jo pavaduotojai, departamento tar-
nybų viršininkai ir pavaduotojai, pataisos įstaigų ir valstybės įmonių tarny-
bų viršininkai ir jų pavaduotojai į pareigas skiriami objektyviai įvertinus jų 
profesinį pasirengimą, įgūdžius ir sugebėjimus uždaro konkurso būdu (Tei-
singumo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 12-60 „Dėl skyrimo į 
Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių 
įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų pareigas uždaro konkurso būdu tvar-
kos patvirtinimo“32). 

Kiti pataisos įstaigų, valstybės įmonių pareigūnai į tarnybą priimami 
pagal privalomus Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respubli-
kos teisingumo ministerijos statuto 10, 11 straipsniuose nustatytus vertini-
mo ir atitikties reikalavimus.  

Darbuotojo atėjimas į naują darbovietę yra svarbus ir naujam darbuoto-
jui, ir įstaigai (įmonei). Todėl personalo priėmimui ir adaptavimui turi būti 
skiriamas deramas dėmesys. 

Yra keletas nuoseklių priėmimo į darbą etapų: 
1) dokumentų įvertinimas ir darbuotojų pirminė atranka pagal forma-

lius duomenis; 
2) atrinktų kandidatų pirminė kontaktinė atranka; 
3) galutinė atranka. 
Priimamas į darbą asmuo pateikia nemažai būtinų dokumentų (Valsty-

bės tarnybos įstatymo 11 straipsnis): 
1) prašymą; 

                                                 

31
 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įsta-

tymas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 71. 
32

 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 12-60 „Dėl 

skyrimo į Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir 

valstybės įmonių pareigūnų pareigas uždaro konkurso būdu tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės 

žinios. 2004, Nr. 40-1315. 
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2) asmens tapatybę rodantį dokumentą; 
3) išsilavinimą rodantį dokumentą; 
4) asmens pilietybę ir amžių rodančius dokumentus; 
5) dokumentus, įrodančius, kad karo prievolininkas atliko karo prievo-

lę arba kad įstatymo numatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės 
atleistas, arba kad karo tarnyba yra atidėta; 

6) asmeninių savybių sąrašą, kuriame pretendentas laisva forma apra-
šė savo įgūdžius ir kitas dalykines savybes; 

7) nustatytos formos anketą. 
Taip pat pateikiamas gyvenimo aprašymas (dažniausiai ranka rašytas, 

nes pagal jį atliekama grafologinė analizė), dokumentai apie ankstesnę dar-
binę veiklą, atsiliepimai, rekomendacijos, sveikatos pažymėjimas, nuotrau-
kos, socialinio draudimo pažymėjimas. 

Atrenkant pretendentus įvertinami visi pateikti dokumentai, išryškina-
mi pranašumai. Apie tinkamumą darbo vietai sprendžiama įvairiais meto-
dais: darbo bandymais, psichologiniais ir kitais testais. Labai svarbus for-
malus susitikimas ir pokalbis personalo skyriuje ar su tiesioginiu būsimu 
vadovu. Jei reikia, pokalbyje dalyvauja psichologas arba specialiai tam pa-
rengtas darbuotojas. Kai keliami aukšti reikalavimai asmens intelekto, fizi-
nėms savybėms, į atrankos darbą įtraukiami atitinkamos srities specialistai. 
Labai svarbu tinkamai pasirengti pokalbiui, sudaryti planą, paskirti tinkamą 
vietą ir laiką. Po kiekvieno pokalbio reikia greitai ir argumentuotai atsakyti 
pretendentui, ar jis bus priimtas ar ne.  

Atrenkant pretendentus į pareigūnų pareigas reikia atsižvelgti į Tarny-
bos Kalėjimų departamente statuto specifinius reikalavimus. Savanorišku-
mo ir atrankos pagrindu į pareigas priimami ne jaunesni kaip 20 metų as-
menys, Respublikos piliečiai, mokantys valstybinę kalbą, turintys tinkamą 
išsilavinimą, pasižymintys tinkamomis asmeninėmis savybėmis, dalykiškai 
ir fiziškai pasirengę bei tinkamos sveikatos būklės.  

Priimant į tarnybą taikomi apribojimai susiję su Karo prievolės įstaty-
mo33 nustatytos pradinės karo prievolės atlikimu, tinkamumu tarnauti pagal 
sveikatos būklės patikrinimo išvadą, teistumu ir kitais kompromituojančiais 
asmenį duomenimis.  

Naujai priimti į darbą darbuotojai turi prisitaikyti prie naujų darbo są-
lygų, t. y. praeiti tam tikrą adaptavimosi laikotarpį. Tuo metu asmenį sie-
kiama supažindinti su įstaiga (įmone), jos uždaviniais, vidaus tvarka, speci-
finiais reikalavimais, draudimais, elgesio santykių su nuteistaisiais taisyk-

                                                 

33
 Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymas // Valstybės žinios. 1996, Nr. 106-2427. 
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lėmis, galima įspėti dėl administracinės atsakomybės už netarnybinius san-
tykius su nuteistaisiais. 

Priimamam į tarnybą pareigūnui gali būti nustatytas nuo 1 iki 6 mėne-
sių išbandymo laikas, kurio metu atliekamas įvadinis mokymas, supažindi-
nama su pareigomis, teisėmis, atsakomybe, kitomis tarnybos sąlygomis. Pa-
sibaigus išbandymo laikui, asmuo testuojamas ir, esant teigiamiems rezulta-
tams, skiriamas į pareigas, jam suteikiamas pareiginis laipsnis, duodama pa-
reigūnų tarnybinė uniforma ir skiriamieji ženklai. 

Tarnybinės uniformos su pareiginių laipsnių ženklais ir simbolika pa-
vyzdžiai yra patvirtinti teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsaky-
mu Nr. 127 „Dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei 
jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų tarnybinės uniformos 
su pareiginių laipsnių ženklais ir simbolika pavyzdžių patvirtinimo“34. 

Tarnybinės uniformos išdavimo normos bei dėvėjimo tvarka nustatyta 
teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 128 „Dėl Kalėji-
mų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir 
valstybės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, vyresniųjų ir vyriausiųjų pareigūnų 
tarnybinės uniformos išdavimo normų bei dėvėjimo tvarkos patvirtinimo“35. 

Ne vėliau kaip per mėnesį nuo jų paskyrimo į pareigas ir pareiginio 
laipsnio suteikimo pareigūnai prisiekia Lietuvos valstybei pagal Tarnybos 
statuto 13 straipsnyje nustatytą tekstą. Prisiekusio pareigūno pasirašytas la-
pas su priesaikos tekstu saugomas pareigūno asmens byloje.  

Pareigūnų statutinius santykius reglamentuoja bei einamas pareigas 
žymi pareiginiai laipsniai: 

1) jaunesnieji pareigūnai: prižiūrėtojas, vyresnysis prižiūrėtojas, virši-
la; 

2) pareigūnai: jaunesnysis inspektorius, inspektorius, vyresnysis ins-
pektorius, 

3) vyresnieji pareigūnai: tarnybos viršininkas, pavaduotojas, tarnybos 
viršininkas, direktoriaus pavaduotojas; 

4) vyriausieji pareigūnai: direktorius, generalinio direktoriaus pava-
duotojas, generalinis direktorius. 

                                                 

34
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 127 

„Dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valsty-

bės įmonių pareigūnų tarnybinės uniformos su pareiginių laipsnių ženklais ir simbolika pa-

vyzdžių patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2000, Nr. 69-2061.  
35

 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 128 

„Dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valsty-

bės įmonių jaunesniųjų pareigūnų, vyresniųjų ir vyriausiųjų pareigūnų tarnybinės uniformos 

išdavimo normų bei dėvėjimo tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 41-1895. 
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Pareigūnus skiria į pareigas, suteikia pareiginius laipsnius ir atleidžia iš 
pareigų Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministerijos statuto 17 straipsnyje nustatytų institucijų vadovai pagal 
savo kompetenciją: 

1) jaunesniųjų pareigūnų pareiginius laipsnius suteikia Kalėjimų de-
partamento direktorius ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 
vadovai; 

2) pareigūnų, vyresniųjų pareigūnų pareiginius laipsnius suteikia Ka-
lėjimų departamento direktorius; 

3) vyriausiųjų pareigūnų pareiginius laipsnius suteikia teisingumo mi-
nistras. 

Priimtam į tarnybą asmeniui (pareigūnui) sudaroma asmens byla. As-
mens byla yra pagrindinis dokumentas (laikmena), kurioje kaupiama parei-
gūną charakterizuojanti ir jo tarnybą patvirtinanti medžiaga (dokumentai). 

Remiantis asmens bylos medžiaga, sprendžiami pareigūno perkėlimo į 
kitas pareigas klausimai, nustatomas procentinis priedas prie atlyginimo už 
ištarnautus metus, apskaičiuojamas tarnybos stažas pensijai gauti, spren-
džiami kiti su tarnyba susiję klausimai.  
 
3.2.3. Personalo darbo organizavimas  
 

Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonės turi 
bendrąsias tarnybas, kitus struktūrinius padalinius, kurių sąrašą ir jose dir-
bančių darbuotojų skaičių tvirtina Kalėjimų departamento direktorius, ne-
viršydamas nustatytų asignavimų (Tarnybos Kalėjimų departamente prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 3 straipsnio 4 dalis) iš 
valstybės biudžeto lėšų, skirtų darbo užmokesčiui metams. 

Pataisos įstaigų ir valstybės įmonių struktūra nustatoma atsižvelgiant į 
jų nuostatuose ir įstatuose apibrėžtus uždavinius, funkcijas, bausmių vyk-
dymo ir kalinimo režimo užtikrinimo specifiką (Tarnybos Kalėjimų depar-
tamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 9 
straipsnio 2 dalis). 

Pagal patvirtintą pataisos įstaigų ir valstybės įmonių struktūrą nustato-
ma, kiek ir kokių specialistų reikia įstaigų, įmonių uždaviniams užtikrinti, t. 
y. patvirtinamas pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pa-
reigybių sąrašas. Pataisos įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų pareigybių 
sąrašus tvirtina Kalėjimų departamento direktorius. Įstaigų, valstybės įmo-
nių vadovai tvirtina savo įstaigų, įmonių darbuotojų pareigybių sąrašus. 

Kalėjimų departamento struktūrą ir valstybės tarnautojų bei darbuotojų 
pareigybių sąrašus tvirtina šio Departamento direktorius.  
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Galima išskirti tris darbo su personalu kryptis: 
1) darbą pataisos įstaigose, valstybės įmonėse, jų struktūriniuose pada-

liniuose. Čia parenkami, paskirstomi, darbo vietose mokomi parei-
gūnai, kiti tarnautojai bei darbuotojai. Sudaromas reikalingas per-
sonalo rezervas. Prie šių darbų prisideda Teisingumo ministerija, 
Kalėjimų departamentas; 

2) bazinį rengimą aukštojo, aukštesniojo ir profesinio mokymo siste-
moje; 

3) perkvalifikavimą, kvalifikacijos tobulinimą Kalėjimų departamento 
Mokymo centre ir kitose kvalifikacijos tobulinimo sistemose. 

Pirmoji kryptis susijusi su personalo poreikio planavimu, parinkimu ir 
paskirstymu. Žinoma, kad įstaigose, įmonėse turi dirbti reikiamas skaičius 
nuolat dirbančių specialistų bei juos aptarnaujančių darbuotojų. Poreikis 
taip pat priklauso nuo sprendžiamų uždavinių, įstaigos, įmonės paskirties, 
apimties, teisės aktuose nustatytų normatyvų. Taip nustatyta, kad būrio vir-
šininkas (socialinis darbuotojas) turėtų aptarnauti 50–70 nuteistųjų, psicho-
logas – 500 nuteistųjų. Priežiūros, apsaugos tarnybos pareigūnų skaičius 
priklauso nuo šių priemonių metiniame plane patvirtintų normatyvų.  

Pareigybių sąrašai, jų tvirtinimas nustatytas Tarnybos statuto 9 straips-
nyje. Tuo tikslu nustatoma pareigybė kaip darbo vieta, kurią užimti gali 
tam tikrą išsilavinimą, profilį, patyrimą, įgūdžių, asmeninių (fizinių, dvasi-
nių) savybių turintis darbuotojas. Pareigybės aprašymas nurodo darbų tu-
rinį, jas užimantiems darbuotojams suteikiamas teises, pareigas, jų vykdy-
mo tvarką, atsakomybę ir kita. Tinkamai aprašius pareigybę, išvengiama 
dubliavimo, deramai paskirstoma atsakomybė, valdžia, t. y. kompetencija. 
Tad pareigybė yra įstaigos (įmonės) valdymo organizacinės struktūros pir-
minė teisinė ląstelė. Pareigybės aprašymas yra pagrindinis normatyvinis 
dokumentas, apibūdina darbuotojo pareigybinį statusą, savarankiškumo ly-
gį, padeda įvertinti asmeninį indėlį į veiklos rezultatus, nustato tarnybinę 
subordinaciją tarp darbuotojų ir padalinių, įteisina darbuotojo autonomiš-
kumą, garantuoja jo interesų apsaugą, santykius su viršininkais ir kita. 

Pareigybės aprašymas parengiamas išsamiai išnagrinėjus keliamus 
tikslus, uždavinius, teisės aktus, reglamentuojančius tarnybos darbą. Parei-
gybių aprašymus tvirtina įstaigos vadovas.  

Pareigybės aprašymas sudaromas laikantis metodinių reikalavimų, 
struktūros.  

Pareigybės aprašymo sandara: 
1. Bendroji dalis. Aiškiai ir tiksliai suformuluojami reikalavimai pa-

reigybei, pagrindiniai uždaviniai, pagrindiniai darbo vietos veiklą regla-
mentuojantys teisės aktai, skyrimo, pavadavimo ir atleidimo tvarka. 
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2. Pareigų skyriuje išvardijami darbai, kuriuos privalu atlikti siekiant 
konkrečių tikslų, rezultatų. Darbai paprastai išdėstomi funkcine tvarka. Su-
dėtingesniems darbams gali būti sudaromos atskiros procedūros ir darbo 
reglamentai.  

3. Teisių skyriuje nurodomos išimtinės teisės, kurios reikalingos pa-
reigai atlikti. Teisės nustato darbuotojo galimybę taikyti poveikio priemo-
nes, priimti sprendimus, duoti nurodymus juos vykdyti, kontroliuoti vyk-
dymą, palaikyti tarnybinius santykius su kitomis tarnybomis, institucijomis. 

4. Atsakomybės skyriuje numatoma asmeninė atsakomybė už kiek-
vieną pareigybę, atsakomybės rūšis (drausminė, materialinė, moralinė) ir 
teisės aktai, kuriuose nustatyta atsakomybės tvarka. 

5. Skatinimo skyriuje rekomenduojama fiksuoti konkrečius rodiklius, 
padedančius įvertinti darbuotojo darbą. 

6. Funkcinių ryšių skyriuje pateikiama pareigybės ryšių schema. Tai 
– tarnyboje naudojama dokumentacija, sudarymo, siuntimo terminai, adre-
satai ir kita, pavyzdžiui, ataskaitos, suvestinės, charakteristikos, veiklos 
planai. 

Darbą su personalu Kalėjimų departamente bei jam pavaldžiose įstai-
gose ir valstybės įmonėse organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Depar-
tamento personalo skyrius. 

Svarbiausi Departamento personalo skyriaus uždaviniai: 
1) organizuoti bausmių vykdymo sistemai patvirtintų pareigybių kom-

plektavimą ir pretendentų į valstybės tarnybą atranką; 
2) organizuoti ir tvarkyti bausmių vykdymo sistemoje dirbančių vals-

tybės tarnautojų, kitų darbuotojų pareigybių sąrašus; 
3) organizuoti ir kontroliuoti Departamento, jam pavaldžių įstaigų ir 

valstybės įmonių pareigūnų atestavimą, kvalifikacinių kategorijų 
suteikimą; 

4) organizuoti ir kontroliuoti Departamento, jam pavaldžių įstaigų ir 
valstybės įmonių pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dir-
bančių pagal darbo įstatymus, kvalifikacijos tobulinimą bei moky-
mą; 

5) tvarkyti Departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių perso-
nalo tarnybos veiklą; 

6) organizuoti, tvarkyti ir kontroliuoti pensijų paskyrimą bei mokėji-
mą Departamento bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pa-
reigūnams, jų šeimos nariams; 

7) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją Vals-
tybės tarnautojų registrui, kaupti, analizuoti ir apibendrinti duome-
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nis, susijusius su personalo veikla, rengti ataskaitas (pažymas) per-
sonalo veiklos klausimais. 

Vykdydamas jam pavestus uždavinius skyrius organizuoja konkursus 
laisvoms pareigybėms užimti, tvarko pareigūnų, išskyrus jaunesniųjų, as-
mens bylas, organizuoja jų saugojimą, taip pat rengia naujų darbuotojų kva-
lifikacijos vertinimo standartų projektus, personalo kvalifikacijos tobulini-
mo bei jų tęstinio mokymo planus, metodines rekomendacijas, organizuoja 
jų įgyvendinimą. Be to, organizuoja seminarus (mokymus) svarbiais tarny-
bos, personalo mokymo klausimais, Departamento vadovybės pavedimu 
nagrinėja ir analizuoja piliečių bei darbuotojų pareiškimus, prašymus, 
skundus ir pasiūlymus. 

Pataisos įstaigose ir valstybės įmonėse steigiamos personalo tarnybos, 
kurios pagal patvirtintus šių tarnybų nuostatus vykdo joms pavestus užda-
vinius jaunesniųjų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo įstatymus, tarnybos (darbo) klausimais. 
 
3.2.4. Personalo darbo vertinimas 
 

Pataisos įstaigų ir valstybės įmonių personalą sudarantys asmenys ne 
visi vienodai stropūs, sąžiningai vykdo savo pareigas, misiją, atlieka jiems 
pavestus uždavinius, vykdo tarnybines funkcijas, nepažeidžia teisėtumo ir 
tarnybinės drausmės. 

Kompleksiniu požiūriu vertinant personalą skiriamos trys vertinimo 
dimensijos: patys vertintojai, vertinimo turinys ir laiko aspektas. 

Vertinant įprastai dalyvauja tiesioginiai viršininkai, atestacinės ko-
misijos ir kvalifikacijos vertinimo komisijos. 

Vertinimo turinys – tarnybinės veiklos rezultatai, dalykinės, asmeni-
nės vertybės, profesiniai įgūdžiai, administraciniai gebėjimai. Labai svarbu 
išryškinti asmens gabumų ir motyvų dermę (galėti ir norėti). Sugebėjimus 
lemia įgimti gabumai, išsilavinimas, patyrimas, o norus – auklėjimas, po-
žiūriai, įstaigos (įmonės) motyvavimo sistema. 

Laiko požiūriu vertinimas gali būti nukreiptas į praeitį arba į ateitį. 
Orientacija į praeitį išryškina darbuotojo darbo rezultatus, pasiekimus, tu-
rimą kvalifikacinę kategoriją. Orientacija į ateitį – asmenybės svarbą, t. y. 
gabumus, siekius, sugebėjimą keistis, priimti naujoves. 

Tiesioginiai viršininkai pavaldžius pareigūnus vertina pagal visus 
aukščiau paminėtus kriterijus teikdami jų kandidatūras paskatinimui, reng-
dami tarnybines charakteristikas ar kitais būdais pabrėždami teigiamas pu-
ses. 
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Pareigūnų sugebėjimai, profesinė veikla, asmeninės savybės, jų atitik-
tis pareigoms įvertinami atestacijos metu. Pirmą kartą pareigūnai atestuo-
jami pasibaigus išbandymo laikui, o vėliau atestuojami kas ketveri metai. 
Gali būti daromos ir neeilinės atestacijos. Atestavimo tvarką nustato teisin-
gumo ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl pareigūnų darbo 
organizavimo Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos bei jam 
pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse tvarkos patvirtinimo“36.  

Atestacinės komisijos sudaromos Kalėjimų departamente ir jam pa-
valdžiose įstaigose bei valstybės įmonėse. Kalėjimų departamento atestaci-
nė komisija atestuoja Departamento pareigūnus ir jam pavaldžių įstaigų ir 
valstybės įmonių vadovus. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir 
valstybės įmonių atestacinės komisijos atestuoja tų įstaigų ir valstybės įmo-
nės pareigūnus. 

Komisijai pateikiamas atestuojamo pareigūno atestacijos lapas, kurį 
parengia jo tiesioginis viršininkas. Atestacijos lape turi būti aprašytas parei-
gūno išsimokslinimas, pareigybė, teisės aktų išmanymas, gebėjimas taikyti 
teorines žinias praktikoje, taip pat tarnybinės veiklos rezultatai: gebėjimai 
organizuotai ir dalykiškai vykdyti pavedimus, greitai orientuotis ir veikti 
sudėtingomis aplinkybėmis, iniciatyvumas, gebėjimas teigiamai reaguoti į 
kritiką, šalinti trūkumus, organizuoti pavedimų vykdymų kontrolę. Be to, 
privalu aprašyti teisėtumo, tarnybinės drausmės ir moralės normų laikymą-
si, valios savybes, sąžiningumą, viešųjų ir privačių interesų derinimą vals-
tybės tarnyboje, principingumą, fizinį ir specialųjį pasirengimą, gebėjimą 
našiai dirbti, tinkamą elgesį buityje, tarnybinės uniformos dėvėjimą, kvali-
fikacijos tobulinimą. 

Atestacinė komisija, apsvarsčiusi pareigūno kompetenciją, dalykines 
bei asmenines savybes, rekomendacijas, gali priimti tokias išvadas:  

1) pareigūnas tinka eiti užimamas pareigas;  
2) pareigūnas gali eiti užimamas pareigas, jeigu įvykdys komisijos re-

komendacijas;  
3) pareigūnas neatitinka einamoms pareigoms keliamų reikalavimų. 
Atsižvelgdamas į atestacinės komisijos išvadas Kalėjimų departamento 

arba jam pavaldžios įstaigos ar valstybės įmonės vadovas ne vėliau kaip per 
mėnesį nuo atestacijos dienos turi įgyvendinti atestacinės komisijos išvadą. 

                                                 

36
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl 

pareigūnų darbo organizavimo Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos bei jam 

pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2001, Nr. 

89-3140. 
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Pareigūnas, kuris atestacinės komisijos pripažintas netinkamu tęsti tar-
nybą, nušalinamas nuo pareigų, kol bus priimtas sprendimas dėl jo tolesnės 
tarnybos.  

Kitas svarbus pareigūnų vertinimo būdas yra kvalifikacinių kategori-
jų suteikimas pagal Tarnybos statuto 44 straipsnyje numatytus reikalavi-
mus. Pareigūnams, atsižvelgus į jų tarnybinės veiklos rezultatus, dalykines 
savybes, profesinius įgūdžius ir administracinius gebėjimus, gali būti su-
teiktos trys kvalifikacinės kategorijos: aukščiausia yra pirma, o žemiausia – 
trečia kategorija. 

Priimant pareigūnus į pareigas, jiems gali būti suteikta trečia kvalifika-
cinė kategorija atsižvelgus į jų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir darbo 
patirtį. 

Jeigu asmuo iki priėmimo į pareigūno pareigas turėjo suteiktą trečią, 
antrą ar pirmą kvalifikacinę kategoriją arba pagal pareigūnų statusą regla-
mentuojančius teisės aktus suteiktą trečią, antrą ar pirmą kvalifikacinę kate-
goriją, jos gali būti prilyginamos Kalėjimų departamento arba jam paval-
džios įstaigos arba valstybės įmonės pareigūnams suteikiamoms kvalifika-
cinėms kategorijoms. 

Kvalifikacijai vertinti sudaromos trijų lygių vertinimo komisijos: 
1) teisingumo ministro, 
2) Kalėjimų departamento direktoriaus, 
3) pataisos įstaigų ir valstybės įmonių direktorių įsakymais patvirtin-

tos kvalifikacijos vertinimo komisijos. 
Kvalifikacijos vertinimo komisija sudaroma dvejiems metams iš pen-

kių asmenų. 
Kvalifikacinės vertinimo komisijos darbą reglamentuoja teisingumo 

ministro patvirtinta Kvalifikacinių kategorijų pareigūnams suteikimo tvarka 
ir Pareigūnų kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatai37. 

Teisingumo ministro sudaryta komisija vertina Kalėjimų departamento 
direktoriaus tarnybinę veiklą per kalendorinius metus. Kalėjimų departa-
mento pareigūnų, šiam departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių 
direktorių, jų pavaduotojų ir tarnybų vadovų tarnybinę veiklą per kalendo-
rinius metus vertina Kalėjimų departamento direktoriaus sudaryta kvalifi-
kacijos vertinimo komisija. Kitų Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

                                                 

37
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 191 

„Dėl kvalifikacinių kategorijų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų kvalifikacijos vertinimo 

komisijos nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 65-2971. 
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ir valstybės įmonių pareigūnų tarnybinę veiklą per kalendorinius metus ver-
tina šių įstaigų ir valstybės įmonių direktorių sudarytos komisijos. 

Kvalifikacinė komisija pareigūnų tarnybinę veiklą vertina pagal nusta-
tytus vertinimo kriterijus, tai: 

1) dalykinė kompetencija, 
2) komunikaciniai įgūdžiai, 
3) tarnybinė drausmė, 
4) darbo krūvis, 
5) operatyvumas,  
6) savarankiškumas, 
7) gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, 
8) organizaciniai įgūdžiai, 
9) gebėjimas planuoti, 

10) fizinis pasirengimas, 
11) kvalifikacijos tobulinimas. 
Komisija pareigūno tarnybinę veiklą gali įvertinti labai gerai, gerai ar-

ba nepatenkinamai. Įvertinusi pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai komi-
sija atitinkamai siūlo teisingumo ministrui, Kalėjimų departamento direkto-
riui, pataisos įstaigos, valstybinės įmonės direktoriui suteikti pareigūnui 
kvalifikacinę kategoriją, jeigu ji dar nebuvo suteikta; suteikti aukštesnę ka-
tegoriją arba palikti tą pačią (aukščiausią) kategoriją. Jeigu pareigūno tar-
nybinė veikla įvertinama gerai, paliekama ta pati kvalifikacinė kategorija. 
Jeigu pareigūno tarnybinė veikla įvertinama nepatenkinamai, komisija siūlo 
per nustatytą laikotarpį patobulinti pareigūno kvalifikaciją arba suteikti že-
mesnę kvalifikacinę kategoriją, o jeigu pareigūnas turi žemiausią kategoriją 
– ją panaikinti. 

Kvalifikacines kategorijas pagal komisijos pateiktas išvadas suteikia 
teisingumo ministras, Kalėjimų departamento ir pataisos įstaigų bei valsty-
bės įmonių direktoriai įsakymo tvarka. 

Priimant pareigūnus į pareigas, pasibaigus išbandymo laikotarpiui, 
jiems gali būti suteikta trečia kategorija, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, pro-
fesinius gebėjimus ir darbo patirtį. 
 
3.2.5. Valstybės tarnautojų ir pareigūnų atleidimas iš darbo 
 

Valstybės tarnautojai, pareigūnai, kiti darbuotojai atleidžiami iš darbo 
tik įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka. Darbo sutarties nutraukimo 
priežastys būna įvairios. Bendriausios atleidimo priežastys yra: 

1) sutarties laiko pabaiga; 
2) tikslo pasiekimas (atlikti konkretų užsakymą); 
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3) abipusis susitarimas; 
4) atvejai, nepriklausantys nuo šalių valios (mirtis, nelaimingas atsiti-

kimas, liga);  
5) atleidimas vienos šalies pageidavimu. 
Formalios atleidimo priežastys valstybės tarnautojams nustatytos Vals-

tybės tarnybos įstatymo 56 straipsnyje, o Kalėjimų departamento, pataisos 
įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams – Tarnybos Kalėjimų departamente 
statuto 32 ir Valstybės tarnybos įstatymo 55, 56 ir 68 straipsniuose, kitiems 
darbuotojams – Darbo kodekso 125–138 straipsniuose. 

Atleidimas vienos šalies siūlymu galimas tik įstatymo numatytais atve-
jais. Apie atleidimą darbdavio siūlymu darbuotojas turi būti įspėtas iš anks-
to. Jei nėra darbuotojo kaltės, neterminuota sutartis gali būti nutraukta prieš 
du mėnesius darbuotoją įspėjus raštu. Prieš keturis mėnesius įspėjami prieš-
pensinio amžiaus darbuotojai, moterys, turinčios vaikų iki 14 metų. Yra ir 
kitų atleidimo darbdaviui pasiūlius apribojimų bei papildomų sąlygų (pa-
vyzdžiui, kompensacijų išmokėjimas). 

Asmuo, nesutinkantis su atleidimo iš tarnybos motyvais ar taikytais at-
leidimo pagrindais, turi teisę kreiptis į Kalėjimų departamento direktorių ar 
Teisingumo ministerijos vadovybę. Ginčai dėl atleidimo iš tarnybos spren-
džiami teismine tvarka. 
 
3.2.6. Valstybės tarnautojų mokymas.  

Pataisos įstaigų personalo mokymo sistema 
 
Europos kalėjimų taisyklės (51–63 taisyklės) bei Europos Tarybos Mi-

nistrų Komiteto 1968 m. rezoliucija Nr. (68)24 „Dėl įkalinimo įstaigų įvai-
rių grandžių personalo statuso, parinkimo ir mokymo“ reglamentuoja prii-
mant į darbą arba po tam tikro praktinio darbo laikotarpio personalui orga-
nizuoti mokymo kursus, tobulinti žinias ir profesinį meistriškumą. Reko-
menduojama pabrėžti atliekamo darbo visuomeninę svarbą ir sudėtingumą, 
įvertinti jį adekvačiu darbo užmokesčiu. Turi būti nustatyti įvairių grandžių 
personalo parinkimo kriterijai ir mokymo principai. 

Į viso personalo mokymo programą turi būti įtraukti Europos kalėjimų 
taisyklių bei Europos žmogaus teisių konvencijos reikalavimai bei taikymo 
principai. 

Personalo ugdymas yra suprantamas kaip rezervas, karjeros, kvalifi-
kacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo planavimas. Formuojant rezervą, 
akcentuojami įstaigos, įmonės personalinės sistemos ugdymo aspektai, o 
karjeros planuose – individualūs asmenybės ugdymo aspektai. 
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Rezervas aukštesnėms pareigoms eiti formuojamas iš labiausiai pasi-
žymėjusių darbuotojų, turinčių organizacinių gabumų, polinkį vadovauti, 
jaučiančių atsakomybę, kartu labai kompetentingų, drausmingų, iniciatyvių, 
kūrybingų. 

Rezervo formavimas ir karjeros planavimas turi užtikrinti, kad įstaiga, 
įmonė apsirūpins reikiamu skaičiumi reikiamos kvalifikacijos darbuotojų. 

Personalo ugdymo samprata tiesiogiai susijusi su personalo mo-
kymu, kvalifikacijos tobulinimu bei perkvalifikavimu. Derama profesinė 
kvalifikacija – būtina darbo pažangos sąlyga. Europos kalėjimų taisyklės 
aiškiai pabrėžia personalo skatinimą mokytis, stiprinti darbo efektyvumą 
bei atsakomybės jausmą.  

Personalo ugdymu siekiama asmeninių savybių, asmenybės bruožų 
(vertybių, idealų, nuostatų, mentaliteto, saviugdos, savo asmenybės suvo-
kimo) formavimo ir profesinio tobulėjimo. Tarnybos metu visas personalas 
turi išlaikyti bei tobulinti žinias ir profesinį meistriškumą, t. y. derinti daly-
kinį ir asmenybės ugdymo procesus. 

Valstybės tarnybos įstatymo 45 straipsnyje nustatytos tokios mokymo 
rūšys: 

1) įvadinis mokymas. Tai – privaloma priėmimo į valstybės tarnybą 
sąlyga. Įvadinį mokymą sudaro mokymasis pagal bendrąsias programas, 
kurių turinys yra vienodas visiems to paties lygio valstybės tarnautojams, ir 
mokymasis pagal specialiąsias programas, kurių turinį lemia konkrečių pa-
reigų ypatumai; 

2) kvalifikacijos tobulinimas. Tai – specialių profesinių žinių plėti-
mas, gilinimas ir administravimo įgūdžių formavimas visą tarnybos laiką 
einant pareigas arba siekiant aukštesnių pareigų valstybės tarnybos institu-
cijose. Tam tikra tęstinio kvalifikacijos tobulinimo programų dalis yra pri-
valoma. 

Valstybės tarnautojų mokymo programos rengiamos pagal vidaus rei-
kalų ministro nustatytus mokymo programų turinio reikalavimus. Integraci-
jos į Europos Sąjungą ir personalo vadybos sričių kvalifikacijos tobulinimo 
bendrąsias programas 18–20 kategorijų valstybės tarnautojams rengia ir pa-
gal parengtas programas valstybės tarnautojus moko Lietuvos viešojo ad-
ministravimo institutas. Kitas mokymo programas rengia ir pagal jas vals-
tybės tarnautojus moko vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka patvirtintos 
valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigos. 

Valstybės tarnautojų mokymo strategiją nustato Respublikos Vyriau-
sybė. Institucijos ir įstaigos, vadovaudamosis valstybės strategija, nustato 
valstybės tarnautojų mokymo prioritetus. Valstybės institucijos ir įstaigos 
rengia metinius planus, kuriuose numatomos mokymo užduotys pagal insti-
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tucijų ir įstaigų poreikius ir individualius valstybės tarnautojų pageidavi-
mus.  

Valstybės tarnautojų mokymą valstybės institucijose ir įstaigose orga-
nizuoja ir už jį atsako asmenys, atsakingi už personalo valdymą, t. y. insti-
tucijų ir įstaigų vadovai bei personalo tarnybos.  

Teisingumo ministerija organizuoja jai pavaldžių institucijų valstybės 
tarnautojų mokymą, koordinuoja kvalifikacijos tobulinimą, rengia mokymo 
ir kvalifikacijos tobulinimo programas, įgytų žinių patikrinimo taisykles, ki-
tus su mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumen-
tus. Be to, kartu su kitomis institucijomis rengia mokslines konferencijas 
teisės teorijos ir praktikos klausimais. 

Konkrečią personalo mokymo ir ugdymo veiklą vykdo Kalėjimų de-
partamentas ir prie jo esantis Mokymo centras. Departamentas organizuoja 
pataisos įstaigų ir valstybės įmonių darbuotojų stažuotes bei pažintinį lan-
kymąsi užsienio valstybių bausmių vykdymo institucijose, dalyvavimą Res-
publikos ir tarptautinėse konferencijose penitencinės veiklos klausimais.  

Departamentas teikia metodinę ir praktinę pagalbą pataisos įstaigų ad-
ministracijai rengiant bendrų veiksmų specialiuosius planus su policijos ir 
kitomis Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiomis įstaigomis ypatingiems 
įvykiams įstaigose užkardyti, taip pat organizuoja šių įstaigų pareigūnų ben-
dras mokomąsias pratybas. 

Kalėjimų departamento Mokymo centras yra specializuota Depar-
tamento mokymo įstaiga, kuri vykdo bausmių vykdymo sistemos pareigūnų 
bei kitų valstybės tarnautojų įvadinį mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir 
perkvalifikavimą, rengia testavimo metodikas, mokymo priemones, konfe-
rencijas, seminarus ir kitus teorinius bei praktinius renginius bausmių vyk-
dymo klausimais. 

Bazinis profesinis mokymas vykdomas Mykolo Romerio universiteto 
Socialinės politikos fakultete. Pagal patvirtintas aukštojo mokslo studijų 
programas fakultetas rengia dviejų pakopų: bakalauro ir magistro, sociali-
nio darbo, psichologijos ir penitencinės teisės ir veiklos specialistus, kurie 
sėkmingai dirba Respublikos teisėsaugos ir bausmių vykdymo sistemoje. 

Be paminėtų personalo mokymo ir ugdymo formų, šiais laikais turi bū-
ti skatinamas savarankiškas ir nuolatinis profesinių žinių gilinimas ir sa-
viugda. 

Individualus mokymasis skirtas jaučiančiam savo vertę, sąmoningam 
darbuotojui: individualaus mokymosi koncepcija įgyvendinama tęstinių 
studijų būdu formuojant aiškius reikalavimus darbuotojams. Įstaigos, įmo-
nės turi reikalauti iš darbuotojų sugebėjimo atlikti vis naujus darbus, diegti 
pažangiausias nuteistųjų pataisos metodikas, užsienio valstybių sukauptą 
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patirtį, pavyzdžiui, lygtinio paleidimo (parolio), probacijos metodikas, res-
toratyvinio teisingumo idėjas. Pataisos įstaigos vertė – tai visų pirma jos 
darbuotojų žinios ir sugebėjimai. Žinios ir sugebėjimai atsiranda dirbant tie-
sioginį darbą, ypač dirbant pagal individualius ar grupinius projektus. Tokių 
projektų rėmimas yra įstaigų, įmonių administracijos uždavinys. Juos įgy-
vendindami darbuotojai gauna naujų profesinį ir asmeninį pasitenkinimą 
teikiančių žinių.  
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 
 

1. Apibūdinkite valstybės tarnybos sąvoką. 
2. Apibūdinkite valstybės tarnautojo (pareigūno) sąvoką. 
3. Apibūdinkite valstybės tarnautojo (pareigūno) statusą: įgijimą, prara-

dimą, teises, pareigas, įgaliojimus. 
4. Kokie yra valstybės tarnybos principai? Paaiškinkite principų įgyvendi-

nimo garantijas. 
5. Apibūdinkite valstybės tarnybą pataisos (bausmių vykdymo) sistemoje: 

paskirtį, principus, teisinį reguliavimą, specifinius reikalavimus, išdės-
tytus nacionaliniuose ir tarptautiniuose bausmių vykdymo teisės aktuo-
se, skirtus tarnybai sistemoje. 

6. Kokia pataisos įstaigų ir valstybės įmonių organizacinė struktūra ir jose 
dirbančio personalo sudėtis? 

7. Koks valstybės tarnautojų, pareigūnų, kitų darbuotojų teisinis statusas: 
įgijimas, praradimas, teisės, pareigos, įgaliojimai? 

8. Apibūdinkite pareigūnų kategorijas, pareiginius laipsnius. 
9. Apibūdinkite priėmimo į valstybės tarnybą pagrindus ir tvarką. 

10. Kokie reikalavimai pretendentams į valstybės tarnybą? Kokie priėmimo 
į tarnybą apribojimai? 

11. Koks darbo tarnyboje bandomasis laikas, skyrimas į pareigas, priesai-
kos priėmimas? 

12. Papasakokite apie valstybės tarnautojų pareigybių sąrašus, jų tvirtinimą. 
13. Kokia pareigybės aprašymo paskirtis, sudėtinės dalys? 
14. Kokia personalo tarnybos paskirtis, teisinis statusas, tarnybos uždavi-

niai, funkcijos? 
15. Apibūdinkite personalo darbo vertinimo tvarką ir sąlygas. Koks parei-

gūnų tarnybinės veiklos vertinimas, kokia kvalifikacinių kategorijų su-
teikimo, praradimo tvarka? 
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16. Papasakokite apie pareigūnų atleidimo iš tarnybos tvarką. 
17. Papasakokite apie personalo ugdymo sistemą, personalo rezervo, karje-

ros, kvalifikacijos tobulinimo ir persikvalifikavimo planavimą ir orga-
nizavimą. 

18. Apibūdinkite įvadinį mokymą, tęstinį kvalifikacijos tobulinimą ir bazinį 
profesinį mokymą. 

19. Apibūdinkite personalo individualaus mokymosi skatinimą ir organiza-
vimą. 

 
 

� Teisės aktai 

 
1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-

1014. 25, 28, 29, 3 straipsniai. 
2. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas // Valstybės žinios. 

2002, Nr. 73-3084. 5–9 straipsniai. 
3. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas // Valstybės žinios. 

2002, Nr. 45-1708. 2, 3, 4, 8, 9, 20, 21, 46 straipsniai. 
4. Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statutas // Valstybės žinios. 2000, Nr. 39-1088; pakeitimai, 
papildymai: Valstybės žinios. 2003, Nr. 49-2158. 

5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas // Valstybės ži-
nios. 1999, Nr. 60-1945. 4 straipsnis. 

6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, vals-
tybės saugumo, krašto apsaugos ministerijos, prokuratūros, Kalėjimų 
departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir 
karių valstybinių pensijų įstatymas // Valstybės žinios. 1994, Nr. 99-
1958; pakeitimai, papildymai: Valstybės žinios. 1995, Nr. 18-405; 
1998, Nr. 62-1777, 2710; 2000, Nr. 64-1923, 92-1860, 199-3573; 2002, 
Nr. 38-1361.  

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, vals-
tybės saugumo, krašto apsaugos ministerijos, prokuratūros, Kalėjimų 
departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir 
karių valstybinių pensijų mokėjimo nuostatai // Valstybės žinios. 1995, 
Nr. 8-173; pakeitimai, papildymai: Valstybės žinios. 2000, Nr. 61-
1862; 2001, Nr. 45-1590, 103-3664; 2003, Nr. 21-890. 

8. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymas // Valstybės žinios. 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 



 

 

106 

18-431, 85-2574; 2001, Nr. 35-1165, 71-2517; 2003, Nr. 38-1683, 111-
4929. 

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 
346 „Dėl perkėlimo tarnauti į kitą vietovę išlaidų atlyginimo Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam 
pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams ir jų šeimų nariams 
tvarkos bei įgaliojimų suteikimo Teisingumo ministerijai // Valstybės 
žinios. 2002, Nr. 28-990; pakeitimas: Valstybės žinios. 2003, Nr. 111-
4943. 

10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. sausio 20 d. įsaky-
mas Nr. 15 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pa-
reigūnams padarytos materialinės žalos, patirtos ryšium su tarnyba, at-
lyginimo, statomų arba įsigyjamų gyvenamųjų patalpų kainos dalies 
kompensavimo, dalies gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompen-
savimo dydžių ir tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 
12-461; pakeitimas: 2003, Nr. 65-2970. 

11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. spalio 16 d. įsaky-
mas Nr. 217 „Dėl pareigūnų darbo organizavimo Kalėjimų departamen-
te prie Teisingumo ministerijos bei jam pavaldžiose įstaigose ir valsty-
bės įmonėse tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2001, Nr. 89-
3140; pakeitimas: 2003. Nr. 65-2971. 

12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 27 d. įsa-
kymas Nr. 191 „Dėl kvalifikacinių kategorijų Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių 
įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnams suteikimo tvarkos. Reikalavi-
mų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos bei jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų kvali-
fikacinėms kategorijoms gauti ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir vals-
tybės įmonių pareigūnų kvalifikacijos vertinimo komisijos nuostatų 
patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 65-2971. 

13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsa-
kymas Nr. 127 „Dėl teisingumo ministro 2000 m. rugpjūčio 16 d. įsa-
kymo Nr. 174 pakeitimo nauja redakcija „Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų 
ir valstybės įmonių pareigūnų tarnybinės uniformos su pareiginiais 
ženklais ir simbolika aprašymas“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 41-
1894. 



 

 

107 

14. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymas 
Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“// 
Valstybės žinios. 2003, Nr. 76-3498. 37–53 punktai. 

15. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministe-
rijos direktoriaus 2001 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 29 „Dėl mokymo 
organizavimo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministerijos mokymo centre instrukcijos patvirtinimo“ // Valsty-
bės žinios. 2001, Nr. 19-629. 

16. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 
m. kovo 29 įsakymas Nr. 4107-79 „Dėl Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų 
pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 
149-5448.  

17. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-60 „Dėl 
skyrimo į Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jam 
pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų pareigas uždaro kon-
kurso būdu tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 40-
1315. 

18. Jungtinių Tautų Organizacijos teisėtvarkos apsaugos pareigūnų elgesio 
kodeksas. 1–8 straipsniai. Europos kalinimo įstaigų taisyklės. 51–63 
punktai / Stalioraitis P. Laisvės atėmimo bausmės reguliavimas tarptau-
tiniuose teisės aktuose. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 1999. 

 
 

�  Literatūra  
 

1. Bakaveckas A., Dziegoraitis A., Dziegoraitienė A., Gylys A., Kalesny-
kas R., Pranevičienė B., Rusinas E., Šedbaras S., Urmonas A., Žilinskas 
D. Lietuvos administracinė teisė. – Vilnius, Mykolo Romerio universi-
teto Leidybos centras, 2005. P. 376, 377, 380, 382, 384, 385. 

2. Lapinskas K., Petkevičius P. Tarybinė administracinė teisė. – Vilnius: 
Vilniaus valstybinis universitetas, 1980. 

3. Blaževičiaus J., Dermontas J., Stalioraitis P., Usik D. Penitencinė 
(bausmių vykdymo) teisė. – Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 
2004. 

4. Švedas G. Bausmių vykdymo teisė. – Vilnius, 2003. 
5. Sakalas A. Personalo vadyba. – Vilnius, 1998. 
6. Baršauskienė V., Janulevičiūtė B. Žmogiškieji santykiai. – Kaunas: 

Kauno technologijos universitetas, 1999. 



 

 

108 

7. Sakalas A., Šilingienė V. Personalo valdymas. – Kaunas: Kauno tech-

nologijos universitetas, 2000. 
8. Robins S. P. Organizacinės elgsenos pagrindai. – Vilnius, 2003. 
9. Аliohin А. Administrativnoje pravo. – Moskva, 2000. 

10. Švedas G. Baudžiamoji politika ir bausmių vykdymo sistemos reforma 
Lietuvos Respublikoje. Lietuvos teisės tradicijos. – Vilnius, 1997. 

11. Švedas G. Dabartinė baudžiamoji politika Lietuvoje // Teisės proble-
mos. 1997, Nr. 2. 

12. Švedas G. Laisvės atėmimo bausmė: baudžiamosios politikos baudžia-
mieji teisiniai ir vykdymo aspektai. – Vilnius: Teisinės informacijos 
centras, 2003. 

13. Laurinavičius A. Statutinių valstybės tarnybos pareigūnų karjeros ypa-
tumai // Jurisprudencija. 2002. Nr. 35 (27). P. 35–45. 

14. Lane J. E. Viešasis sektorius. Sąvokos, modeliai ir požiūriai. – Vilnius: 
Margi raštai, 2001. 

15. Cordona F. Lietuvos valstybės tarnybos modelis // Justicia. 1997. Nr. 5. 
16. Riomeris M. Valstybė. – Vilnius, 1995. T. 1. 
 
 
 



 

 

109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  

SPECIALIOJI  

DALIS 



 

 

110 

 
 
 
 

 

4 skyrius.  
BAUSMĖS ATLIKIMO REŽIMO  
PRIEMONĖS IR JŲ ORGANIZAVIMAS 
 
 
 

 
 
4.1. REŽIMO PASKIRTIS, TURINYS  

IR PRIEMONĖS 
 

Europos kalėjimų taisyklės (25.1–25.4 taisyklės) rekomenduoja patai-
sos įstaigose nustatyti tokias kalinimo sąlygas, režimą, kuris užtikrintų izo-
liaciją, būtinumą palaikyti tvarką, discipliną nedidinant nuteistųjų kančių. 

Pataisos įstaigų režimas turėtų užtikrinti nuteistųjų saugumą, darbą, 
švietimą, kolektyvinę veiklą, laisvalaikio organizavimą, kontaktus ir ryšius 
su išorės pasauliu, bendradarbiavimą, tinkamus ir gerus personalo ir nuteis-
tųjų santykius. Efektyvaus režimo priemonės turi padėti įgyvendinti patai-
sos programų tikslus. 

Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1976 metų rezoliucija Nr. (76)2 
„Dėl kalinių, nuteistų ilgalaikiu laisvės atėmimu, priežiūros“ ir 1982 metų 
rekomendacija Nr. R (82)17 „Dėl pavojingų kalinių priežiūros“ rekomen-
duoja pataisos įstaigose visiems nuteistiesiems, atsižvelgus į jų elgesį, suda-
ryti vienodas galimybes įgyvendinti teises į darbą, mokslą, trumpalaikes iš-
vykas iš įkalinimo įstaigų, lygtinio paleidimo ir kitas teises. Specialios sau-
gumo priemonės turi būti taikomos tik tada, kai jos būtinos. Jas privalu tai-
kyti pagal proporcingumo principą ir gerbiant žmogaus garbę bei orumą, 
taip pat atsižvelgiant į galimas sveikatos problemas. Kaliniams, kuriems 
taikomos specialios saugumo priemonės, taip pat turi būti sudarytos švieti-
mo, profesinio mokymo, darbo ir poilsio galimybės. 

Respublikos pataisos įstaigose nustatytos laisvės atėmimo bausmės re-
žimas įtvirtintas Bausmių vykdymo kodekse, poįstatyminiuose aktuose, ku-
rie suformuluoti atsižvelgiant į tarptautinių teisės aktų reikalavimus.  
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Laisvės atėmimo bausmės režimas yra svarbi nuteistųjų, atliekančių šią 
bausmę, pataisos priemonė (Bausmių vykdymo kodekso 111 straipsnis). 

Bausmės atlikimo režimas – tai diferencijuotų bausmės vykdymo są-
lygų ir šią bausmę atliekančių nuteistųjų elgesio taisyklių visuma. Pagrindi-
niai pataisos įstaigų režimo reikalavimai nustatyti Bausmių vykdymo ko-
dekso 112 straipsnyje (žr. 6 schemą). 
 
 

6 schema. Pataisos įstaigos režimas 

 
PATAISOS ĮSTAIGOS REŽIMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bausmės atlikimo režime glūdi bausmės esmė ir turinys. Tai:  
1) draudimai, teisių ir laisvių apribojimas; 
2) nustatytos subjektų teisės, pareigos vykdant bausmę; 
3) sudarytos sąlygos pataisos procesui, nusikaltimų, kitų teisės pažei-

dimų prevencijai. 
Į kitų režimo priemonių įgyvendinimą įtraukiami visi nuteistieji, atlie-

kantys laisvės atėmimo bausmę, įstaigos, valstybės įmonės administracija ir 

Reikalavimai Užtikrinimo priemonės 

- būtina asmenų izoliacija; 

- priežiūra buvimo vietose; 

- pareigų vykdymas; 

- skirtingos laikymo sąlygos; 

- kratos, apžiūros; 

- laiškų, perdavimų, siuntų tik-

rinimas; 

- draudžiamų turėti ir įsigyti 

daiktų nustatymas; 

- elgesio taisyklių nustatymas ir 

kontrolė. 

 

- apsauga; 

- teisės pažeidimų užkardymas ir 

prevencija; 

- įėjimo (išėjimo), įvažiavimo 

(išvažiavimo) kontrolė; 

- leidimų tvarka; 

- vidaus tvarkos taisyklės; 

- dienotvarkė; 

- pareigūnų veiksmai; 

- techninių ir specialiųjų prie-

monių naudojimas; 

- drausminimo priemonių tai-

kymas. 
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kitas personalas, kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai, dalyvaujan-
tys pataisos procese, piliečiai, esantys įstaigų teritorijoje, objektuose.  

Teisės normos, reguliuojančios režimą, atlieka tokias funkcijas: 
1) baudžiamąją. Tai – nuteistųjų izoliacija, apsauga, saugumo priemo-

nių taikymas; 
2) pozityvaus poveikio nuteistųjų elgesiui, drausminimui; 
3) sudaro normalias sąlygas įstaigos veiklai, tikslų, uždavinių įgyven-

dinimui; 
4) socialinės kontrolės. 
Režimo turinys yra taisyklių, nustatančių laisvės atėmimo bausmės at-

likimo tvarką, visuma. Taisyklės skirstomos į grupes: 
1) taisyklės personalui, 
2) taisyklės nuteistiesiems, 
3) taisyklės kitiems asmenims. 
Taisyklėse personalui yra nustatytos teisės, pareigos, elgesio su nu-

teistaisiais taisyklės, prievartos bei specialiųjų priemonių naudojimo tvarka. 
Taisyklės nuteistiesiems reguliuoja jų elgesį, dienotvarkę, subjekty-

vias teises ir pareigas, poveikio priemonių taikymą bei jų socialinę apsaugą. 
Režimas nustato ir reguliuoja pasimatymų, perdavimų, siuntinių, bandero-
lių, susirašinėjimo, telefoninių pokalbių, vykimo be sargybos, trumpalaikių 
išvykimų iš įstaigos, moterų gyvenimo už įstaigos teritorijos tvarką. Taip 
pat nustatytos nuteistųjų socialinės apsaugos priemonės bei tvarka. Tai – 
asmens saugumo, skundų, pareiškimų, pensinio aprūpinimo teisės, draudi-
mai naudoti prievartos specialiąsias priemones, kitas baudimo priemones ar 
jų taikymo sąlygas kai kurių kategorijų asmenims (moterims, nepilname-
čiams, invalidams, ligoniams ir kt.). 

Režimo taisyklės kitiems asmenims t. y. dirbantiems įstaigoje, esan-
tiems šalia teritorijos, atvykstantiems darbo reikalais, komandiruotiesiems, 
Respublikos Seimo, Vyriausybės, kitų valstybinio valdymo institucijų, vi-
suomeninių organizacijų, žiniasklaidos, religinių bendruomenių, diplomati-
nių tarnybų, tarptautinių organizacijų ir kitiems atstovams, užsienio pilie-
čiams, kurie įstatymo nustatyta tvarka turi teisę lankytis pataisos įstaigose, 
teikti socialinę, teisinę, dvasinę, materialią pagalbą nuteistiesiems, ginti jų 
teises ir teisėtus interesus, atstovauti jiems valstybės ir užsienio institucijo-
se. 

Režimo užtikrinimo priemonės yra nustatytos, sureguliuotos įstatyme, 
jų naudojimo tvarka – poįstatyminiuose aktuose: taisyklėse, statutuose, inst-
rukcijose. Tai – apsaugos, priežiūros, skatinimo, baudimo, šaunamųjų gink-
lų bei specialios paskirties priemonės (specialios technikos, tarnybiniai šu-
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nys, koviniai imtynių veiksmai, specialios paskirties dujos, tramdymo 
marškiniai, antrankiai, guminės lazdos, surišimo priemonės). 

Priežiūros, apsaugos, specialios paskirties bei tramdymo priemonės 
naudojamos tada, tiek ir tokiu intensyvumu, kiek reikalinga užkardyti as-
menų nusikalstamus veiksmus, ir kitų įstaigų veiklos bei teisės pažeidimų 
prevencijai. 

Organizuojant pataisos įstaigų režimą, reikia atsižvelgti ir į Europos 
kalėjimų taisyklėse nustatytus reikalavimus. Šiuos reikalavimus galima su-
skirstyti į grupes: 

1) užtikrinti tokias nuteistųjų laikymo sąlygas, kad jos atitiktų žmo-
giškojo orumo reikalavimus bei priimtinus visuomenėje gyvenimo 
standartus; 

2) mažintų žalingą kalinimo poveikį bei skirtumus tarp gyvenimo 
laisvėje ir kalinimo įstaigose; 

3) palaikyti ir stiprinti tuos ryšius su giminėmis ir išoriniu pasauliu, 
kurie skatina geriausius nuteistųjų bei jų šeimų interesus; 

4) sudaryti nuteistiesiems sąlygas ugdyti sugebėjimus bei gabumus, 
kurie padidintų sėkmingos socialinės adaptacijos galimybes jiems 
išėjus į laisvę;  

5) nuteistieji turi būti laikomi skirtingose įstaigose ar jų padaliniuose 
(grupėse), kad kiekvienam būtų užtikrinta individuali elgesio ir 
mokymo programa; 

6) užtikrinti dvasinį vadovavimą ir paramą, laisvalaikį, galimybę dirb-
ti, mokytis, gerus santykius tarp personalo ir nuteistųjų, padėti įgy-
vendinti veiksmingų pataisos programų planus. 

Bausmių atlikimo režimas turi veikti nuteistųjų sąmonę ir netiesiogiai 
raginti laikytis nustatytų taisyklių, kad nereikėtų taikyti prievartos priemo-
nių. 

Pataisos įstaigose turi būti palaikoma griežta drausmė ir tvarka įvedant 
teisės aktuose nustatytus apribojimus, kurie užtikrintų priežiūros saugumą ir 
privalomą bendro gyvenimo įstaigoje taisyklių laikymąsi. Šiuo atveju reži-
mas taip pat yra svarbi įstaigos valdymo priemonė. 

Bausmės atlikimo režimo organizavimas ir kontrolė yra bendras visų 
bausmes vykdančių institucijų uždavinys. Tuo tikslu sukurta ir griežtai reg-
lamentuota teisinių ir organizacinių priemonių visuma. Pataisos įstaigose 
šių priemonių įgyvendinimą užtikrina administracija ir atitinkamos apsau-
gos bei priežiūros tarnybos. Institucijų, tarnybų, pareigūnų uždaviniai, 
funkcijos ir kompetencija nustatyta tarnybų nuostatuose bei pareigybių ap-
rašymuose. 
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PATAISOS NAMŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS  
SKYRIAUS NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-

nisterijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pataisos namų Apsaugos ir 
priežiūros skyrius yra struktūrinis padalinys, organizuojantis ir vykdantis 
įstaigos apsaugą ir joje laikomų nuteistųjų priežiūrą. 

2. Apsaugos ir priežiūros skyrius veikdamas vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teisingumo 
ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus, kolonijos direktoriaus įsa-
kymais, Europos kalėjimų taisyklėmis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

3. Apsaugos ir priežiūros skyriaus struktūrą tvirtina Kalėjimų departa-
mento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktorius, taip 
pat skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų skyriaus viršininką ir skyriaus 
pareigūnus įstaigos direktoriaus teikimu. 

4. Apsaugos ir priežiūros skyriaus veikla grindžiama teisingumo, teisė-
tumo, žmogaus laisvių ir teisių gerbimo, nuteistųjų lygybės prieš bausmių 
vykdymo įstatymus, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais. 

5. Apsaugos ir priežiūros skyrius tiesiogiai pavaldus direktoriaus pava-
duotojui apsaugai ir priežiūrai. 

6. Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbuotojų kompetencija nustatoma 
šio skyriaus pareigybių aprašymuose. 
 

II. APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI 
 

7. Užtikrinti laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimą ir priemones. 
Organizuoti nuteistųjų priežiūrą, apsaugą, teisės pažeidimų, nusikaltimų 
užkardymą ir prevenciją. 

8. Užtikrinti pataisos įstaigos saugumą, vidaus tvarką, šalinti krizinių 
būklių atsiradimo priežastis, sąlygas, aplinkybes. Užtikrinti pataisos įstaigos 
objektuose priešgaisrinę apsaugą, situacijos valdymą stichinių nelaimių, 
avarijų atvejais. 

9. Organizuoti pareigūnų mokymą, treniruotes, specialiosios taktikos 
pratybas skyriaus uždaviniams atlikti. 

10. Bendradarbiauti su kitomis įstaigos tarnybomis, Vidaus reikalų mi-
nisterijos viešosios apsaugos padaliniais, policija ir kitomis visuomeninėmis 
organizacijomis bausmių vykdymo klausimais. 
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III. APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS FUNKCIJOS 
 

11. Planuoja Apsaugos ir priežiūros skyriaus veiklą, teikia pasiūlymus 
sudarant įstaigos pagrindinių priemonių planą, pagal kurį sudaro skyriaus 
ketvirtinius darbo planus. 

12. Analizuoja ir apibendrina skyriaus darbą, kaupia statistinius duo-
menis, stebi jų kitimą ir pateikia informaciją įstaigos direktoriui ir nustaty-
tas ataskaitas Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos. 

13. Tobulina Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbą, diegia efektyvias 
to darbo formas, apibendrina ir pateikia pasiūlymus darbui gerinti. 

14. Teikia pasiūlymus drausminei komisijai dėl nuteistųjų nubaudimo 
ar paskatinimo. 

15. Supažindina naujai atvykusius nuteistuosius su dienotvarke, vidaus 
tvarkos taisyklėmis, režimo reikalavimais. Aiškinasi ir šalina režimo pažei-
dimų sąlygas ir priežastis. 

16. Savo kompetencijos ribose nagrinėja piliečių bei nuteistųjų skun-
dus, pareiškimus, pasiūlymus ir sprendžia juose keliamas problemas. 

17. Organizuoja gyvenamosios, gamybinės, drausminės zonų ir kitų 
įstaigos ir valstybės įmonės patalpų ir teritorijos apžiūras ir kratas. Reikalui 
esant, direktoriui leidus, gali pasikviesti ir kitų tarnybų pareigūnus. 

18. Organizuoja nuteistųjų patikrinimus ir skaičiuotes. 
19. Sistemingai tikrina inžinerinių-techninių įrengimų būklę, požemi-

nių komunikacijų blokavimo sistemas, pastebėtus trūkumus tuojau pat paša-
lina. 

20. Kontroliuoja nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be pa-
lydovo, elgesį darbo vietose ir maršrutuose. 

21. Įstaigos ir valstybės įmonės teritorijose lydi transporto priemones ir 
organizuoja pakrovimo (iškrovimo) darbų kontrolę. 

22. Aiškinasi vietas, kuriose didžiausia tikimybė nuteistiesiems įvyk-
dyti drausmės pažeidimus ar nusikaltimus, ir organizuoja drausmės pažei-
dimų ar nusikaltimų užkardymą. 

23. Organizuoja piliečiams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustatytų 
elgesio taisyklių laikymosi kontrolę, įeinančių (išeinančių) asmenų patikri-
nimą. 

24. Organizuoja siuntinių, perdavimų, siuntų su spauda priėmimą ir iš-
davimą nuteistiesiems, pasimatymų ir telefoninių pokalbių su artimaisiais ir 
kitais asmenimis suteikimą. 

25. Atlieka inžinerinių įrenginių remontą bei rekonstrukciją. 
26. Organizuoja prižiūrėtojų tarnybinį mokymą, fizinį, kovinį bei spe-

cialųjį parengimą. 
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27. Bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerijos pulko vadovybe dėl 
ypatingų situacijų užkardymo, nuteistųjų konvojavimo. 

28. Rūpinasi vaizdinės informacijos apipavidalinimu baudos izoliato-
riuje, kamerų tipo patalpose, karantine, pasimatymų kambariuose. 

29. Tikrina budinčiosios pamainos darbą ir tuojau pat šalina pastebėtus 
trūkumus. 

30. Kontroliuoja nuteistųjų elgesį lokaliniuose sektoriuose, gyvenamo-
siose ir kitose patalpose, dienotvarkėje nustatytų priemonių vykdymą. 

31. Tvarko nuteistųjų, įtrauktų į prevencinę įskaitą, apskaitą. 
32. Organizuoja ginkluotės apskaitą, saugojimą ir sudaro šaudmenų 

nurašymo suvestinę. 
33. Organizuoja nuteistųjų konvojavimą. 

 
IV. APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS TEISĖS 

 
34. Teikti pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl apsaugos ir priežiūros 

skyriaus darbo organizavimo tobulinimo. 
35. Teikti pasiūlymus dėl skyriaus pareigūnų paskyrimo, perkėlimo, at-

leidimo iš einamų pareigų, atostogų suteikimo, paskatinimo ir nuobaudų 
skyrimo. 

36. Gauti iš skyrių ir tarnybų pažymas ir kitą informaciją, reikalingą 
šiuose nuostatuose nurodytoms funkcijoms vykdyti. 

37. Reikalauti iš nuteistųjų laikytis nustatyto režimo reikalavimų ir vi-
daus tvarkos taisyklių. 

38. Daryti netikėtus budinčiosios pamainos patikrinimus. Pastabas dėl 
priežiūros pareigūnų budinčiosios pamainos darbo įrašyti priežiūros paros 
žiniaraštyje ir pareigūnų lankymosi baudos izoliatoriuje ir kamerų tipo pa-
talpose žurnale. 

39. Reikalauti iš įstaigos ir valstybės įmonės darbuotojų, kad jų santy-
kiai su nuteistaisiais būtų grindžiami tik tarnybinių pareigų vykdymu. 
 

V. APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS DARBO 
ORGANIZAVIMAS, ATSKAITOMYBĖ IR KONTROLĖ 

 
40. Apsaugos ir priežiūros skyrius organizuoja ir kontroliuoja pataisos 

namų apsaugos ir priežiūros tarnybos darbą, užtikrina teisės pažeidimų už-
kardymą ir prevenciją. 

41. Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra 
įstaigos metinis pagrindinių priemonių planas, skyriaus ketvirtiniai darbo 
planai ir šie nuostatai. 
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42. Apsaugos ir priežiūros skyriui vadovauja skyriaus viršininkas, ku-
ris pavaldus pataisos namų direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui, yra at-
sakingas už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą. 

43. Nesant Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininko, jo pareigas at-
lieka vyresnysis inspektorius. 

44. Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų pareigas, įgaliojimus ir 
atsakomybę nustato Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos 
ir priežiūros instrukcija, šie nuostatai ir jų pareigybių aprašymai. 
 

VI. APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS ATSAKOMYBĖ 
 

45. Apsaugos ir priežiūros skyrius atsako už: 
45.1. šių nuostatų vykdymą; 
45.2. Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos laiku ir tikslingai pateiktus analitinius duomenis; 
45.3. gautų piliečių, nuteistųjų laiškų, skundų, pareiškimų, pasiūlymų 

objektyvų išnagrinėjimą nustatytu laiku; 
45.4. darbo organizavimą ir pavestų užduočių įvykdymą; 
45.5. Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų pareigybių aprašymų 

vykdymą; 
45.6. ginkluotės apskaitą, saugojimą, teisėtą jos naudojimą ir šaudme-

nų nurašymą laiku; 
45.7. nuteistųjų konvojavimą. 
 

 
 
 
4.2. NUTEISTŲJŲ PRIEŽIŪROS  

ORGANIZAVIMAS 
 

Priežiūros organizavimo pagrindas yra Bausmių vykdymo kodekso 
112 straipsnis. Priežiūros priemonių, tarnybos organizavimo tvarka nustaty-
ta Kardomojo kalinimo laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros inst-
rukcijoje (toliau – ir Apsaugos ir priežiūros instrukcija). 

Priežiūra – tai visuma organizacinių ir techninių priemonių bei parei-
gūnų veiksmų, skirtų užtikrinti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų 
nuolatinę elgesio ir pareigų vykdymo kontrolę. Priežiūros intensyvumas 
priklauso nuo pataisos įstaigos rūšies, saugumo laipsnio, nuteistųjų klasifi-
kacinių kategorijų, laiko, vietos, ypatingų ir kitų aplinkybių. 
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Priežiūros būdų ir priemonių organizavimo struktūra yra: 
1) priežiūros vieta – tai nuteistųjų gyvenamoji, darbo, poilsio ir kita 

buvimo vieta; 
2) priežiūros postai: a) pastovusis – nuolatinė priežiūros vieta; b) ju-

dusis – priežiūros maršrutas tam tikroje vietoje, teritorijoje; 
3) techniniai būdai ir priemonės: ryšio, stebėjimo, signalinės ir specia-

lios paskirties priemonės, teritorijų, patalpų, asmenų apžiūros ir 
kratos; 

4) priežiūros priemonių planai metams, ketvirčiui, parai. 
Priežiūros funkcijai atlikti kiekvienoje įstaigoje organizuojama priežiū-

ros tarnyba, kurios veiklą derina ir kontroliuoja Kalėjimų departamento Ap-
saugos ir priežiūros skyrius, pataisos įstaigos direktorius ir pavaduotojas 
apsaugai ir priežiūrai (žr. 7 schemą). 

Apsaugos ir priežiūros tarnyba vykdo dvi savarankiškas tarpusavyje 
susijusias funkcijas: apsaugos ir priežiūros. Gerai organizuota, efektyvi 
priežiūra, apsauga sudaro tinkamas sąlygas kitoms tarnyboms ir visai įstai-
gai siekti bendrų tikslų. 

Tarnybos veiklą organizuoja ir kontroliuoja įstaigos direktorius. Direk-
torius nagrinėja kriminogeninę situaciją įstaigoje, skubiai atsiliepia į visus 
jos pokyčius teisinėmis ir organizacinėmis priemonėmis, sistemingai tikrina 
nuteistųjų izoliavimo ir priežiūros būklę, techninių priemonių naudojimą, 
organizuoja pastebėtų trūkumų šalinimą. 

Tiesiogiai apsaugos ir priežiūros tarnybą organizuoja direktoriaus pa-
vaduotojas, kuriam ši funkcija yra tiesioginė pareiga. Jam pavaldūs apsau-
gos ir priežiūros skyrius, budėtojų tarnyba užtikrina apsaugos ir priežiūros 
planuose numatytų priemonių vykdymą, tarnybos valdymą, rengimą, mo-
kymą, derinimą su kitomis tarnybomis, naujų pažangių priemonių įdiegimą.  

Pataisos įstaigos, areštinės priežiūros tarnybos darbas planuojamas 
ketvirčiui, parai. Pataisos įstaigos, areštinės planą tvirtina Kalėjimų de-
partamento direktorius. Priežiūros postų planą sudaro: 

1) pastoviųjų ir judžiųjų priežiūros postų schema; 
2) pareigūnų, prižiūrinčių įstaigoje laikomus nuteistuosius, pareigos. 
Pastoviųjų ir judžiųjų postų schema sudaroma atsižvelgiant į pataisos 

įstaigos paskirtį, gyvenamųjų, gamybinių, poilsio patalpų, drausminės zo-
nos bei teritorijų plotą bei išdėstymą. Schemoje nustatomi tokie priežiūros 
postai (žr. 8 schemą). 
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8 schema. Pastoviųjų ir judžiųjų postų išdėstymas 
 

Judieji priežiūros postai (maršrutai) Pastovieji postai 

 
� Gyvenamoji teritorija 
  
� Lokaliniai sektoriai 
 
� Gyvenamosios patalpos 
 
� Komunalinės paskirties patalpos  
     (pirtis, skalbykla, kirpykla,  
      taisyklos) 
� Biblioteka, mokykla, sporto,  
      poilsio paskirties patalpos,  
      aikštelės 
� Sveikatos priežiūros patalpos  
      (ambulatorija, stacionaras)  
� Valstybinės įmonės teritorija ir  
     gamybos patalpos  
     (cechai, barai, sandėliai, pakrovimo,  
      iškrovimo aikštelės) 
� Nuteistųjų, dirbančių be  
     apsaugos už įstaigos teritorijos,  
     kontrolė 

 
� Kontroliniai leidimo  
      punktai (vidaus) 
 
 
  tarp gamybos      tarp lokalinių 
ir gyvenamosios        sektorių 
     teritorijos 
  
 
� Baudos (drausmės) izoliato- 
     rius, KTP karceris 
 
� Pasimatymų, pašto siuntų  
     biuras 
 
� Budėtojų patalpos, atsargos  
     grupė 

 
 
 

Priežiūros tarnybos pareigūnų skaičius, kuris reikalingas atlikti priežiū-
ros funkciją, skaičiuojamas pagal atskirų priežiūros postų tarnybos apimtį 
atsižvelgiant į tai, kiek valandų per parą postas turi veikti (žr. 1 lentelę). 

Tarnybos poste (pastoviajame ar judžiajame) laikas nustatomas prie-
žiūros paros žiniaraštyje. Priežiūros postai gali veikti visą parą, t. y. 24 val. 
ar konkrečiam postui nustatytą laiką. Jei vykdoma sustiprinta priežiūra,   
postuose numatomas didesnis prižiūrėtojų skaičius. Pateiktoje lentelėje pa-
rodyta, kad budint įprastai pagal tarnybos apimtį parai reikės 40 prižiūrėto-
jų, sustiprintai – 52 prižiūrėtojų.  
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1 lentelė. Priežiūros tarnybos pareigūnų sudėtis 
 

 

 
Santrumpos: KLP – kontrolinis leidimo punktas 

BJ – baudos izoliatorius 
DJ – drausmės izoliatorius 
ITAP – inžinerinės technikos apsaugos priemonės 
PP – priežiūros postas 

 

Priežiūros tarnybos prižiūrėtojų skaičius  

ir tarnybos apimtis 

Įprastinė priežiūra  Sustiprinta priežiūra 

 

Priežiūros tarnybos  

prižiūrėtojų pamainos  

sudėtis Tarny-

bos  

apimtis 

Die-

ną 
Naktį 

Iš viso 

per  

parą  

Tarny-

bos  

apimtis

Die-

ną 
Naktį 

Iš vi-

so per 

parą 

1. Priežiūros pamainos vyres-

nysis 1.00 1 1 2  1.00 1 1 2 

2. Gyvenamosios zonos prižiū-

rėtojas  2.00 2 2 4  4.00 4 4 8 

3. Gamybinės zonos prižiūrė-

tojas  2.00 2 2 4  4.00 4 4 8 

4. KLP, BI, DI, spec. patalpų 

prižiūrėtojas 2.00 2 2 4  2.00 2 2 4 

5. KLP Nr. 2 prižiūrėtojas 1.00 1 1 2  1.00 1 1 2 

6. Siuntinių, banderolių išda-

vimo ir pasimatymų suteikimo 

patalpų prižiūrėtojas 0.66 2  2  0.66 2 1 3 

7. Transporto apžiūros KLP 

prižiūrėtojas 0.66 2  2  0.66 2 1 3 

8. ITAP inspektorius 0.33 1  1  0.33 1  1 

9. Kinologas 1.00 1  1  0.33 1  1 

10. Nuteistųjų, kuriems suteik-

ta teisė vykti be sargybos arba 

be palydovo, prižiūrėtojas          

11. Prižiūrėtojų atsargos grupė 2.00 2 2 4  3.00 3 3 6 

12. KLP Nr. 3 prižiūrėtojas 2.00 2 2 4  2.00 2 2 4 

13. PP Nr. 12 prižiūrėtojas 2.00 2 2 4  2.00 2 2 4 

14. PP Nr. 14 prižiūrėtojas 1.00 1 1 2  1.00 1 1 2 

15. PP Nr. 16 prižiūrėtojas 1.00 1 1 2  1.00 1 1 2 

16. Prižiūrėtojas (vairuotojas) 1.00 1 1 2  1.00 1 1 2 

IŠ VISO: 20.00 23 17 40  25.00 28 24 52 
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Pareigūnų, prižiūrinčių pataisos įstaigoje laikomus nuteistuosius, ben-
drosios pareigos ir pareigos postuose pagal jų specifiką nustatytos įstaigos 
priežiūros planuose, priežiūros pareigūnų pareigybių aprašymuose. 

Prižiūrėtojai turi teisę sulaikyti teisės pažeidėjus, daryti nuteistųjų, pa-
talpų, teritorijų kratas, apžiūras, paimti draudžiamus turėti daiktus, duoti 
nuteistiesiems nurodymus dėl pareigų vykdymo, reikalauti nutraukti netei-
sėtus veiksmus, parašyti tarnybinius pranešimus dėl padaryto pažeidimo. 

Prižiūrėtojai privalo gerai išmanyti savo tarnybines pareigas ir jas de-
ramai atlikti, savo veiksmais nežeminti nuteistųjų garbės ir orumo, tiksliai, 
nuosekliai kontroliuoti nuteistųjų elgesį jų buvimo vietose, tikrinti inžineri-
nių-techninių įrenginių būklę, signalizaciją, apšvietimą, galimas nuteistųjų 
pabėgimo vietas, šalinti pastebėtus trūkumus ir tiesioginius tarnybos virši-
ninkus informuoti apie situacijos pasikeitimus. Be to, turi gerai mokėti nau-
dotis ryšio, specialiosios paskirties priemonėmis. 

Pataisos įstaigos direktorius, pavaduotojas apsaugai ir priežiūrai, ap-
saugos ir priežiūros skyriaus viršininkas, budintysis direktoriaus padėjėjas 
ir kiti atsakingi priežiūros tarnybos pareigūnai turi teises ir pareigas, nusta-
tytas Apsaugos ir priežiūros instrukcijoje pateiktuose jų pareigybių aprašy-
muose. Šie pareigūnai organizuoja visą darbą, kad užtikrintų įstatymų nu-
statytą laisvės atėmimo bausmės režimą: 

1) analizuoja duomenų apie nuteistųjų pažeidimus ir pareigūnų, daly-
vaujančių priežiūroje, darbo rezultatus ir priima sprendimus tarny-
bai gerinti; 

2) dalyvauja budinčių pamainų instruktavime, reguliariai tikrina nu-
teistųjų izoliavimo ir priežiūros būklę, inžinerinius įrengimus ir kitų 
specialiųjų priemonių naudojimo teisėtumą; 

3) analizuoja tarnybos darbo rezultatus, vertina pareigūnų darbą, orga-
nizuoja mokymą, rūpinasi tarnybos sąlygomis; 

4) nuolat kontroliuoja įstaigos kriminogeninę būklę, nuteistųjų elgesį, 
darbą, imasi priemonių ypatingoms situacijoms užkardyti ir kita. 

Priežiūros tarnybos pagrindinių priemonių ketvirčio plane numatomas 
priežiūros rezultatų apibendrinimas ir analizavimas, nuteistųjų pabėgimų ir 
kitų teisės pažeidimų užkardymas ir prevencija, techninių priežiūros prie-
monių įdiegimas, pareigūnų profesionalumo tobulinimas ir pamainų darbo 
vertinimas bei kontrolė (Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 56 punktas). 

Priežiūros tarnybos paros priemonės planuojamos kiekvieną dieną 
priežiūros paros žiniaraštyje (Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 57 punktas 
ir 9 priedas). Plano pagrindinė paskirtis yra: 

1) paskirti atsakingus pamainų pareigūnus; 
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2) paskirti priežiūros pareigūnus į postus, numatytus pastoviųjų ir ju-
džiųjų priežiūros postų schemoje; 

3) paskirti pareigūnus, atsakingus už konkrečius priežiūros objektus; 
4) numatyti tarnybos tikrinimo grafiką bei kitas priemones; 
5) atlikti kratas ir apžiūras konkrečiuose objektuose; 
6) sustiprinti priežiūrą konkrečiuose postuose.  
Gali būti organizuojamas 8, 12 ar 24 valandų trukmės priežiūros tarny-

bos pamainų darbas. Pamainai dirbant po 8 valandas, paroje skiriamos 3 
pamainos, po 12 valandų – 2 pamainos, po 24 valandas – viena pamaina. 
Sudaroma atskira pamaina, kurios paskirtis – darbai, susiję su įstaigos ap-
tarnavimu, tam tikrų paslaugų nuteistiesiems teikimu, pavyzdžiui, išvedi-
mas į pasivaikščiojimo kiemelius, į pirtį, sveikatos priežiūros punktus, pa-
simatymų suteikimas, pašto siuntų perdavimas ir kt. 

Priežiūros tarnybos budinčiąją pamainą sudaro: 
1) direktoriaus budintysis padėjėjas, 
2) budinčiojo padėjėjo pavaduotojas, 
3) prižiūrėtojų budinčios pamainos vyresnysis, 
4) priežiūros postų prižiūrėtojai: 

 pastoviuosiuose postuose, 
 judžiuosiuose postuose, 

5) prižiūrėtojas kinologas, 
6) atsargos grupės prižiūrėtojai. 
Pamaina dirbti skiriama įstaigos direktoriui pasirašius priežiūros paros 

žiniaraštį pagal kiekvienam mėnesiui patvirtintą pamainų budėjimo grafiką.  
Pamainos darbą sudaro tam tikri nuoseklūs etapai, nustatyti Apsaugos 

ir priežiūros instrukcijoje, tai: 
1) pamainos parengimas tarnybai; 
2) pamainų keitimasis; 
3) pamainų darbas pagal paros žiniaraštyje nustatytas užduotis objek-

tuose; 
4) pamainos darbo kontrolė, rezultatų apskaita ir vertinimas. 
Pamainos parengimą tarnybai sudaro pareigūnų instruktavimas; žinių, 

reikalingų tarnybai atlikti, patikrinimas; specialiųjų bei ryšio priemonių iš-
davimas. 

Pamainos parengimą tarnybai kontroliuoja įstaigos vadovas, jo pa-
vaduotojas apsaugai ir priežiūrai arba jų įgalioti kiti pareigūnai. Parengia-
mojo darbo tikslas – patikrinti pareigūnų pasirengimą tarnybai, jų fizinę, 
dvasinę būklę, žinias, mokėjimą elgtis specifinėse situacijose, taikyti spe-
cialiąsias priemones, gerai išmanyti prižiūrimo objekto ypatumus, visą 
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įstaigos kriminogeninę būklę ir kita. Kvalifikuotai atliktas pamainos paren-
gimas tarnybai sudaro prielaidas atlikti pamainos tikslus, uždavinius. 

Perduodantys ir priimantys budėjimą prižiūrėtojai postuose keičiasi sa-
varankiškai, išskyrus postus uždaroje zonoje. Čia tarnybos perdavimas at-
liekamas dalyvaujant įstaigos direktoriaus budinčiajam padėjėjui. Apie pa-
mainos pakeitimą, darbo rezultatus įrašoma tarnybinių pranešimų apie bu-
dėjimą knygoje. 

Priežiūros tarnyba organizaciniais ir techniniais būdais ir priemonėmis, 
nuosekliais tarnybos pareigūnų veiksmais įstaigoje vykdo nustatytas funkci-
jas. 

  
Priežiūros tarnybos funkcijos 

 
1. Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, nuolatinė elgesio kon-

trolė jų buvimo vietose 
Įstaigų teritorija dalijama į gyvenamąją, gamybinę ir drausminę. Gyve-

namoji teritorija dar dalijama į vadinamuosius lokalinius, izoliuotus vienas 
nuo kito, sektorius. Lokalinių sektorių paskirtis – laikyti nuteistuosius su-
skirstytus pagal teisinius, kriminogeninius, psichologinius kriterijus, užtik-
rinti saugumą, sudaryti skirtingas bausmės atlikimo sąlygas bei įstaigos 
valdymą krizių atvejais. 

Priežiūros tarnybos postai gali būti pastovieji ir judieji. Pastovieji po-
stai yra nuolatinėje vietoje, turi savo tikslus, uždavinius, nustatytą veikimo 
laiką. Tai – postai pasimatymų, pašto siuntų biuro patalpose, 2-ame kontro-
liniame leidimo punkte, baudos (drausmės) izoliatoriuose, kamerų tipo pa-
talpose ir kitose vietose. 

Judžiųjų postų prižiūrėtojai juda iš anksto numatytais maršrutais ir tik-
rina teritorijas, patalpas, komunikacijos įrengimus ir kitas vietas. 

Postų prižiūrėtojai savo pareigas vykdo stebėdami nuteistųjų elgesį, 
reikalauja, kad būtų vykdoma dienotvarkėje numatyta veikla, tikrina, kaip 
laikomasi saugumo reikalavimų, išsako pastabas, įspėja, nutraukia teisės 
pažeidimus, sulaiko ir pristato į budėtojų patalpas pažeidėjus, surašo tarny-
binius pranešimus, aktus, kitus tarnybinius dokumentus pagal savo įgalio-
jimus. Prireikus prižiūrėtojai teikia socialinę, medicininę pagalbą vietoje ar 
pristato asmenis į medicininę dalį. 

Prižiūrėtojų ir nuteistųjų santykiai turi būti grindžiami teisėtumo prin-
cipu, jais turi būti siekiama laisvės atėmimo bausmės tikslų. Jėga naudoja-
ma savigynos, bandymo pabėgti ir aktyvaus ar pasyvaus fizinio pasiprieši-
nimo atvejais ir tiktai tiek, kiek tai būtina siekiant sutramdyti pažeidėją. Be 
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to, prižiūrėtojai turi būti išmokyti specialios agresyvių nuteistųjų tramdymo 
technikos ir taktikos. 

2. Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, patikrinimai ir skai-
čiuotės 

Tai atliekama kiekvieną dieną – ryte, vakare ir naktį – nustatytomis va-
landomis. Jeigu būtina, tai gali būti atliekama bet kuriuo paros metu. Patik-
rinimų, skaičiuotės tvarką nustato Apsaugos ir priežiūros instrukcija. Patik-
rinimo, skaičiuotės paskirtis yra nustatyti tikslų nuteistųjų skaičių įstaigoje, 
taip pat atskirose įstaigos vietose, o prireikus nuteistieji patikrinami pagal 
vardinį sąrašą arba įskaitos korteles. Tikrinant atliekamos ir kitos prevenci-
nio pobūdžio priemonės. 

3. Teisės pažeidimų, nusikaltimų ir kitų draudžiamų veikų užkar-
dymas 

Nuteistieji laisvės atėmimo vietose privalo laikytis nustatytų režimo 
reikalavimų, elgesio taisyklių, apribojimų ir draudimų, vykdyti savo parei-
gas ir kitus teisės aktais nustatytus reikalavimus. Tokie reikalavimai nusta-
tyti Bausmių vykdymo kodekse ir vidaus tvarkos taisyklėse (pvz., Nuteistų-
jų elgesio taisyklėse, Draudžiamų daiktų sąraše, Daiktų, reikmenų įsigijimo 
tvarkoje ir kt.). Teisės pažeidimai skirstomi pagal jų sudėtį, pavojingumą, 
pasekmes, pažeidėjo asmenybę. Pažeidimai gali būti lengvi, apysunkiai ir 
sunkūs. Atsižvelgiant į pažeidimų sunkumą, drausminė atsakomybė numa-
tyta Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje.  

Už padarytas kriminalines veikas nuteistieji traukiami atsakomybėn 
pagal baudžiamuosius įstatymus. 

Kitos draudžiamos veikos gali kelti pavojų pačiam asmeniui, kitiems 
asmenims ar trikdyti įprastą įstaigos veiklą. Tai – savęs žalojimas (autoag-
resija), atsisakymas valgyti, suicido atvejai, kriminalinės subkultūros tole-
ravimas ir kitos veikos. 

Nuteistųjų, įtrauktų į linkusiųjų pabėgti asmenų įskaitą, priežiūra turi 
tam tikrų ypatumų. Nuteistasis į įskaitą įtraukiamas neribotam laikui, jam 
draudžiama dirbti tamsiu paros metu ar už įstaigos ribų, privaloma iki trijų 
kartų per dieną atvykti į budėtojų patalpas patikrai, vykdomos kitos sustip-
rintos priežiūros priemonės (Apsaugos ir priežiūros instrukcija, 122–139 
punktai). 

Nuteistieji įrašomi į linkusių pabėgti įskaitą, jei yra žinių apie jo keti-
nimus pabėgti, teistumą už pabėgimą. Visa medžiaga apie linkusį pabėgti 
asmenį svarstoma įstaigos drausmės komisijoje. Pagal drausmės komisijos 
rekomendaciją įstaigos direktorius sprendžia, ar įtraukti asmenį į linkusių 
pabėgti sąrašą. 
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Panašia tvarka nuteistieji įrašomi į linkusių nusižudyti, žalotis ar užpul-
ti įskaitą.  

Pataisos įstaigose gali būti praktikuojamos ir kitokio pobūdžio nuteis-
tųjų prevencinės įskaitos. Pavyzdžiui, nuteistieji priskiriami prie tam tikrų 
rizikos grupių: prie turinčių potraukį narkotikams, alkoholiui, nestabilios 
psichikos asmenų ir kitų grupių. 

Pastebėję bet kokį pažeidimą arba nusikaltimą pareigūnai privalo pa-
reikalauti nutraukti nusikalstamus veiksmus, sulaikyti pažeidėjus, pristatyti 
į budėtojų patalpas, parašyti tarnybinį pranešimą ir patys aktyviai dalyvauti 
tiriant pažeidimo, nusikaltimo aplinkybes, nustatyti liudytojus, rasti daikti-
nius įkalčius, apsaugoti įvykio vietą iki jos apžiūros, atlikti kitus padėtį 
tvarkančius veiksmus. 

4. Nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be palydovo, 
elgesio kontrolė 

Tokia teisė suteikiama asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo 
bausmę, Bausmių vykdymo kodekso 154–156 straipsniuose numatytais at-
vejais. Teisės vykti be sargybos arba be palydovo suteikimo tvarka suregu-
liuota Vidaus tvarkos taisyklių 281–289 punktuose. Asmenų vykimą į darbo 
vietą už įstaigos teritorijos, elgesį darbo vietoje, grįžimą į įstaigą kontro-
liuoja ir prižiūri budėtojų pamainos paskirtas pareigūnas. Asmenys, pažeidę 
vykimo be sargybos arba palydovo reikalavimus, grąžinami į įstaigą, tokia 
teisė jam gali būti atimta, o už pažeidimą gali būti paskirta nuobauda. 

5. Laisvės atėmimo vietų patalpų, gyvenamosios, gamybinės ir 
drausminės zonų, teritorijų, laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų 
apžiūros ir kratos 

Kratų, apžiūrų atlikimo teisinis pagrindas yra Bausmių vykdymo ko-
dekso 112 straipsnis. Kratų ir apžiūrų atlikimo tvarka nustatyta Apsaugos ir 
priežiūros instrukcijos 140–166 punktuose. Kratų, apžiūrų paskirtis yra su-
rasti, paimti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus, aptikti pabėgimui 
rengiamas vietas, prietaisus, surasti besislapstančius nuteistuosius. Kratos ir 
apžiūros gali būti atliekamos ir kitais teisės pažeidimų, nusikaltimų užkar-
dymo, prevencijos atvejais. 

Kratos ir apžiūros yra priežiūros priemonės ir jas atlieka priežiūros tar-
nybos pareigūnai, atskirais atvejais tokią teisę turi ir kiti pareigūnai. Jos yra 
planinės ir neplaninės, kai kratų, apžiūrų objektai, laikas numatomi priežiū-
ros paros žiniaraštyje arba atskiruose tuo tikslu sudarytuose planuose. 

Asmens kratos – tai drabužių, avalynės, turimų daiktų bei kūno apieš-
kojimas, siekiant aptikti daiktus, kuriuos jam turėti, įnešti, perduoti drau-
džiama. Asmens kratos yra skirstomos į nuodugnias (asmenį išrengiant) ir 
dalines (asmens nenurengiant). Jas atlieka tos pačios lyties kaip ir nuteista-
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sis pareigūnai, nežemindami asmens garbės, orumo, negadindami daiktų, 
pagal tam tikrą metodiką arba naudodami technines ir specialiąsias priemo-
nes, taip pat tarnybinius šunis. Nuodugniai kratai įrengiamos atskiros patal-
pos. 

Apžiūros atliekamos apžiūrint asmenį, daiktus, patalpas, teritorijas, 
kamerų įrenginius, atliekant vadinamąją techninę kamerų apžiūrą. 

Pataisos įstaigų pareigūnai turi teisę atlikti asmenų, atvykusių į ilgalai-
kius ir trumpalaikius pasimatymus su nuteistaisiais, apžiūrą ir daiktų patik-
rinimą. 

Paėmus iš asmenų draudžiamus turėti daiktus, surašomas protokolas.  
Bendrosios kratos vykdomos vienu metu visoje įstaigos teritorijoje (ar-

ba jos dalyje), kratomi visi joje laikomi nuteistieji. Bendrosios kratos daro-
mos atsižvelgiant į įstaigos kriminogeninę būklę, bet ne rečiau kaip vieną 
kartą per 3 mėnesius, o kameros pagal grafiką ne rečiau kaip du kartus per 
mėnesį. 

Sudaromas kratos planas, kuriame numatomas kratos tikslas, laikas, 
vieta, objektų eiliškumas, paskiriamas vadovas, po kratos objektus paskirs-
tomi pareigūnai. 

Atlikus kratą objektuose, jos rezultatai surašomi tarnybiniuose prane-
šimuose (protokoluose). Bendras protokolas pateikiamas įstaigos direktoriui 
arba jį pavaduojančiam pareigūnui, numatomi pastebėtų trūkumų pašalini-
mo būdai ir priemonės, nustatomi asmenys, kuriems priklausė draudžiami 
daiktai, asmenų atsakomybė. 

6. Techninių įrengimų būklės ir požeminių komunikacijų blokavi-
mo sistemų patikrinimas 

Periodiškai tikrinamos užtvaros tarp gyvenamosios, gamybinės ir užda-
rųjų zonų, ryšio priemonių būklė, signalizacijos sistemos, apšvietimas, vi-
dinės uždarosios zonos užtvaros, kontrolinė pėdsakų juosta, požeminės ko-
munikacijos, lokalinių sektorių įrenginiai, baudos (drausmės) izoliatorius, 
kameros tipo patalpų techniniai įrenginiai, kitų pavojingų vietų blokavimo 
įrenginiai. 

Tarnybos patikrinimus vieną kartą per mėnesį atlieka įstaigos direkto-
rius, pavaduotojas apsaugai ir priežiūrai, priežiūros tarnybos viršininkas. 
Pamainos prižiūrėtojai vidinės uždarosios zonos, komunalinių ir požeminių 
įrenginių patikrinimą atlieka pagal priežiūros paros žiniaraštyje numatytą 
patikrinimo grafiką. 

7. Transporto priemonių, pagamintos produkcijos bei kitokių kro-
vinių pakrovimo ir iškrovimo darbų kontrolė 

Pamainose paskiriami transporto priemonių apžiūros ir jų lydėjimo pri-
žiūrėtojai. Krovinių pakrovimas, iškrovimas vykdomas specialiai įrengtose 
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aikštelėse. Prižiūrėtojas gamybinėje zonoje kontroliuoja produkcijos ar ki-
tokių krovinių pakrovimo ir iškrovimo darbus, stebi, kad nuteistieji dide-
liuose kroviniuose neįsirengtų slėptuvių ir jose nepasislėptų. Transporto ap-
žiūros prižiūrėtojas kontroliniame leidimo punkte registruoja įvažiuojančias 
ir išvažiuojančias transporto priemones, tikrina transporto priemonę ir kro-
vinių praleidimo dokumentus, atlieka kitus veiksmus, susijusius su nuteistų-
jų pabėgimų užkardymu, krovinių įvežimu bei išvežimu, nelegalios produk-
cijos paieška. 

8. Pašto siuntų priėmimo ir išdavimo bei pasimatymų su giminai-
čiais ir kitais asmenimis suteikimas 

Prižiūrėtojas atsako už pašto siuntų priėmimą ir išdavimą bei pasima-
tymų suteikimą nuteistiesiems. Teikiant šias paslaugas, būtina laikytis teisė-
tumo reikalavimų, užkardyti bandymus perduoti nuteistiesiems draudžia-
mus daiktus, narkotines medžiagas ar kitokio pobūdžio kvaišalus. 

9. Elgesio su nuteistaisiais taisyklių laikymasis, personalo ir kitų 
asmenų, įstaigų saugomose teritorijose apžiūra ir daiktų patikrinimas 

Personalo ir nuteistųjų santykiai iš dalies sureguliuoti Vidaus tvarkos 
taisyklių 50–53 punktuose. Personalo elgesio taisyklės iš esmės siejamos su 
visais bausmių vykdymo teisės aktais bei tarptautiniais elgesio su nuteistai-
siais standartais. 

10. Nuteistųjų izoliavimo ir skirtingų laikymo sąlygų užtikrinimas 
Bausmių vykdymo kodekso 112 straipsnyje numatyta būtina nuteistųjų 

izoliavimo sąlyga, t. y. išorinė ir vidinė izoliavimo sąlyga visiems nuteistie-
siems ir įstaigos personalo pareiga užtikrinti tokias sąlygas. Išorinę izoliaci-
ją užtikrina apsaugos tarnyba, vidinę – priežiūros tarnyba. Nuteistųjų su-
skirstymas, izoliacija sudaro palankias sąlygas diferencijuoti asmenų lai-
kymo sąlygas, kontroliuoti tarpusavio santykius, išvengti nepageidaujamų 
ryšių su išorine aplinka. 

Pamainos darbo rezultatai aptariami pamainai užbaigus budėjimą. Ap-
tarimo metu kiekvienam prižiūrėtojui nurodomi pastebėti jo darbo trūkumai 
ir duodami nurodymai, kaip juos pašalinti. Prižiūrėtojų darbo rezultatai ver-
tinami priežiūros paros žiniaraštyje pagal keturių (2–5) balų sistemą. 

Įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas ne rečiau kaip 
vieną kartą per mėnesį bendrame visų pamainų susirinkime apibendrina 
priežiūros tarnybos darbo rezultatus, numato tarnybos tobulinimo būdus. 

Priežiūros tarnybos pamainų darbas kontroliuojamas. Pamainos pri-
žiūrėtojų darbą tikrina: 

1) budintysis direktoriaus padėjėjas, jo pavaduotojas, pamainos vyres-
nysis pagal priežiūros paros žiniaraštyje patikrinimo grafiką; 
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2) ne rečiau kaip du kartus per savaitę įstaigos direktorius (arba jo įpa-
reigotas pavaduotojas); 

3) direktoriaus pavaduotojas apsaugai ir priežiūrai, taip pat įstaigos 
apsaugos ir priežiūros tarnybos viršininkas; 

4) Kalėjimų departamento direktorius, jo pavaduotojas apsaugai ir 
priežiūrai, Departamento Apsaugos ir priežiūros bei Vidaus tyrimų 
tarnybų pareigūnai. 

Pamainų darbas nakties metu netikėtai tikrinamas pagal netikėtų patik-
rinimų grafiką. 

Pamainų patikrinimo metu tikrinama tarnybinė dokumentacija, parei-
gūnų žinios, mokėjimas elgtis įvairiose situacijose, naudoti specialiąsias 
priemones, prevencinio pobūdžio priemonių vykdymas ir kita. 

Pastabas apie tarnybos patikrinimą tikrintojai įrašo įstaigos direkto-
riaus budinčio padėjėjo tarnybinių pranešimų apie budėjimą žurnale, prie-
žiūros paros žiniaraštyje bei pareigūnų lankymosi baudos (drausmės) izolia-
toriuje ir kamerų tipo patalpose žurnale (Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 
74–76 punktai). 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Apibūdinkite bausmės atlikimo režimo sąvoką ir turinį. 
2. Kokios bausmės atlikimo režimo funkcijos? 
3. Kokių elgesio taisyklių, nustatytų bausmių vykdymo įstatymuose bei 

poįstatyminiuose aktuose, privalo laikytis nuteistieji, pataisos įstaigų 
personalas ir kiti asmenys? 

4. Apibūdinkite Europos kalėjimų taisyklių reikalavimus bausmės atliki-
mo režimui. 

5. Kokios yra režimo užtikrinimo priemonės? 
6. Kokie yra Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento uždavi-

niai organizuojant ir kontroliuojant bausmės užtikrinimo režimą patai-
sos įstaigose? 

7. Kokia nuteistųjų priežiūros paskirtis, uždaviniai, priemonės? 
8. Apibūdinkite priežiūros organizavimo tvarką. Kokia priežiūros tarny-

bos struktūra ir valdymas, kokios teisinės priežiūros organizavimo 
priemonės? 

9. Kokie priežiūros priemonių organizavimo planai, jų paskirtis, struktū-
ra? 
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10. Kokia priežiūros tarnybos budinčių pamainų sudėtis, pamainos parei-
gūnų teisės, pareigos, atsakomybė? 

11. Kaip organizuojama priežiūra pataisos įstaigų gyvenamosiose, buitinė-
se, gamybinėse patalpose, teritorijose, drausminėse zonose? 

12. Kokia pamainų skyrimo į tarnybą tvarka? 
13. Kokiomis priemonėmis priežiūros tarnyba užtikrina nuteistųjų elgesio 

kontrolę, užtikrina saugumą ir dienotvarkėje numatytą renginių vykdy-
mą? 

14. Kokios techninės, specialiosios paskirties priemonės naudojamos pri-
žiūrint nuteistuosius? Kokios tų priemonių efektyvumo prielaidos? 

15. Kaip kontroliuojamas priežiūros tarnybos darbas? Nurodykite kontrolės 
būdus ir formas. 

16. Kaip vertinamas priežiūros pareigūnų darbas? 
17. Kaip vykdomi nuteistųjų patikrinimai ir skaičiuotės? 
18. Kaip užtikrinamos teisės pažeidimų, nusikaltimų, kitų draudžiamų vei-

kų prevencijos priemonės? 
19. Kokia patalpų, teritorijų, asmenų ir daiktų apžiūros ir kratos tvarka? 

Kaip organizuojamos planinės ir neplaninės kratos? 
20. Kokiais būdais ir priemonėmis užtikrinamos nuteistųjų izoliavimo ir 

skirtingos laikymo sąlygos? 
21. Kaip vykdoma nuteistųjų, įtrauktų į linkusių pabėgti, nusižudyti, užpul-

ti, priežiūra? 
22. Kokias socialines paslaugas gali ir privalo teikti priežiūros tarnybos pa-

reigūnai? 
23. Kaip užtikrinama priežiūros tarnybos sąveika su kitomis pataisos įstai-

gos tarnybomis siekiant bendrų institucijos tikslų? 
24. Nurodykite ir pakomentuokite pageidautinus priežiūros tarnybos parei-

gūnų gebėjimus, elgesį su nuteistaisiais, prevencinių priemonių taiky-
mą. 

 
 

� Teisės aktai ir literatūra  � 
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4.3. LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ APSAUGOS 
ORGANIZAVIMAS  

 

Laisvės atėmimo vietų apsauga – tai visuma organizacinių ir inžine-
rinių techninių priemonių bei pareigūnų veiksmų, kurie skirti užkardyti jose 
laikomų asmenų pabėgimus, draudžiamų įstatymais daiktų patekimą ir šių 
vietų užpuolimus bei užtikrinti įstaigų valstybinio turto apsaugą (Apsaugos 
ir priežiūros instrukcijos 4 punktas). 

Apsauga – tai, pirma, fizinė asmenų izoliacija, laisvės atėmimo baus-
mės sudėtinė dalis ir tos bausmės atlikimo sąlyga. Antra, tai – visuomenės 
saugumo užtikrinimo priemonė, trečia, apsauga sumažinama tikimybė, kad 
izoliuoti asmenys nusikals, ir sudaromos sąlygos jiems pasitaisyti. 

Pataisos įstaigų, areštinių ir jose laikomų asmenų apsaugos teisinis pa-
grindas yra Bausmių vykdymo kodeksas (54, 113, 114 straipsniai). Minėto 
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įstatymo normose įtvirtintas asmenų, atliekančių laisvės atėmimo, arešto 
bausmę, apsaugos privalomumas, apsaugai naudojamos priemonės (Baus-
mių vykdymo kodekso 114 straipsnio 2, 3 dalys), taip pat specialiųjų prie-
monių ir šaunamųjų ginklų naudojimo pagrindai (Bausmių vykdymo ko-
dekso 120–124 straipsniai). 

Apsaugos organizavimo tvarką, apsaugos tarnybos uždavinius, funkci-
jas reglamentuoja Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos ir 
priežiūros instrukcija, kiti teisės aktai (apsaugos planai, tarnybos pareigybių 
aprašymai, teisingumo ir vidaus reikalų ministrų 2003 m. balandžio 14 d. 
įsakymas Nr. 101/IV-119 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos 
(viešojo saugumo) dalinių ir policijos pasitelkimo saugoti kardomąją prie-
monę suėmimą vykdančias įstaigas, pataisos įstaigas bei areštines ir palai-
kyti jose tvarką, susidarius ypatingai situacijai, taisyklių patvirtinimo“38.  

Apsauga yra išskirtinė valstybės prievartos priemonė ir taikoma įsta-
tymų nustatytais pagrindais. Laisvės atėmimo vietose apsaugos teisinis pa-
grindas yra Bausmių vykdymo kodekso 114 straipsnis. Organizavimo tvar-
ką nustato Apsaugos ir priežiūros instrukcija. 

Laisvės atėmimo vietų apsaugą organizuoja ir kontroliuoja Teisingumo 
ministerija ir prie jos esantis Kalėjimų departamentas. Apsaugą užtikrina 
profesionali pataisos įstaigų apsaugos tarnyba, išskyrus atvirą koloniją, ku-
rioje apsaugos funkcija nevykdoma. Jeigu pataisos įstaigoje susidaro ypa-
tinga situacija, apsaugai ir tvarkai palaikyti gali būti pasitelktos Vidaus rei-
kalų ministerijos viešojo saugumo pajėgos ir policija. Tokio pasitelkimo 
tvarką nustato bendras vidaus reikalų ir teisingumo ministrų pasirašytas 
įsakymas dėl bendrų veiksmų užkardant ypatingas situacijas pataisos įstai-
gose (Bausmių vykdymo kodekso 114 straipsnis). 

Laisvės atėmimo vietų apsaugą sudaro: 
1) sargyba – tai pareigūnų veiksmai, užtikrinantys apsaugos funkciją; 
sargybos vieta – postas – su nustatytu stebėjimo sektoriumi; 
pastovieji apsaugos postai – nuolatinė sargybos vieta; 
judieji apsaugos postai – sargyba maršrute, take, konvojuojant; 
2) apsaugos stebėjimo sektoriai – apsaugos perimetre nustatytos stebė-

jimo ribos; 
apsaugos inžinieriniai techniniai įrenginiai – statiniai ir konstrukcijos, 

aptvarai;  

                                                 

38
 Lietuvos Respublikos teisingumo ir vidaus reikalų ministrų 2003 m. balandžio 14 d. 

įsakymas Nr. 101/IV-119 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos (viešojo saugumo) 
dalinių ir policijos pasitelkimo saugoti kardomąją priemonę suėmimą vykdančias įstaigas, pa-
taisos įstaigas bei areštines ir palaikyti jose tvarką, susidarius ypatingai situacijai, taisyklių 
patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 40-1855. 
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3) signalizacijos, ryšio, apšvietimo priemonės, pėdsakų juostos, trans-
porto apžiūros aikštelės ir kita. 

Apsaugos inžinerinės techninės priemonės įrengiamos pagal nustatytus 
techninius ir saugumo reikalavimus (žr. 9 schemą).  
 

 
9 schema. Pataisos įstaigos apsaugos perimetro inžinerinės  

technikos priemonės 
 
                       Išorinė tvora                8 postas 
 
 
  
 
1 ruožas                                                                         2 ruožas  
 

 Ėjimo takelis 
  
    Pėdsakų ruožas Nr. 1 
 
 
 

                       Speciali signalinė užtvara  
  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

 
    Pėdsakų ruožas Nr. 2 
 
   
 
 
                                        Signalizacija 
 
 

                      Signalizacija  
 

                Signalizacija              Pėdsakų juosta, ryšininkų aptarnavimo juosta  
  
 
 
 
 
                          Vidinė tvora 

8 
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Pataisos įstaigos teritorija išorėje aptveriama ištisine plytų, gelžbetonio 
arba mišrios konstrukcijos tvora arba tvora su dygliuota viela ar metaliniu 
tinklu. Pagrindinė tvora statoma aplink objekto perimetrą. Ji skirta užkirsti 
kelią asmenims ir transporto priemonėms, taip pat skirta stebėti apsaugos 
perimetrą ir teritoriją, esančią išorinėje objekto pusėje. 

Pagrindinės tvoros aukštis yra 3–5 metrai. Ant jos įrengiami signaliza-
ciniai atskleidimo prietaisai. 

Draudžiamoji zona – tai tvoros ar specialiais įspėjimo ženklais pažy-
mėtos vietos ruožas, esantis išorinėje tvoros pusėje, vadinamas objekto išo-
rine draudžiamąja zona, o vidinėje objekto pusėje – vidine draudžiamąja 
zona. Žymint draudžiamosios zonos ribas ir siekiant įspėti pašalinius asme-
nis ir nuteistuosius, statomi įspėjamieji ženklai su užrašais „Draudžiamoji 
zona – eiti draudžiama“. 

Sargybos postų statiniai ir konstrukcijos yra: 
1) stebėjimo aikštelės, sargybos bokšteliai; 
2) sargybos ir inžinerinių techninių apsaugos priemonių (toliau ir – 

ITAP) specialistų takai; 
3) kontrolinės pėdsakų juostos; 
4) skiriamieji ir kontroliniai ženklai; 
5) gynybiniai statiniai. 
Apsaugos bokšteliai įrengiami išorinės tvoros pusėje ir skirti stebėti 

aplinką nustatytame apsaugos ruože. 
Sargybos takai skirti apsaugos prižiūrėtojams ir ITAP specialistams. 1 

metro pločio ir kieto paviršiaus takai įrengiami aplink visą objektą. 
Kontrolinė pėdsakų juosta (toliau – ir KPJ) yra 2 metrų išpurento dir-

vožemio juosta, kad būtų matyti pažeidėjų pėdsakai. 
Postų ribos ir atskleidimo priemonės žymimos skiriamaisiais ženklais. 
Apsaugos objektuose statomi postai, kuriuose sunkiai matomos vietos 

stebimos pasitelkus tarnybinius šunis. 
Atskleidimo priemonės skirtos perduoti signalus apie pažeidėjo ar už-

drausto daikto suradimą. Atskleidimo priemonės įrengiamos objekto drau-
džiamoje zonoje, kontroliniuose praleidimo punktuose ir objekto vidinėje 
teritorijoje. Be to, jos gali būti panaudotos ir paieškai. 

Atskleidimo priemonės – tai techninės sistemos, prietaisai ir jutikliai. 
Jie gali būti stacionarieji ir nešiojamieji. Atskleidimo priemonės skirstomos 
į: 

1) padedančias aptikti pažeidėją; 
2) padedančias aptikti draudžiamus daiktus. 
Atskleidimo priemonės turi užtikrinti, kad bus pastebėtas pažeidėjas, 

bandantis pereiti objekto apsaugos perimetrą, kad kratos metu bus rastas 
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bandomas įnešti draudžiamas metalinis daiktas. Be to, pritaisai turi perduoti 
signalą kam nors bandant blokuoti ar gadinti sistemą. Atskleidimo sistemos 
skirstomos į signalines užtveriamąsias su specialios konstrukcijos tvoromis 
ir signalines, kurių jutikliai nėra pažeidėjo kliūtis. Atskleidimo jutikliai – tai 
įrenginiai su jautriu aplinkos pokyčiams elementu. Pagal veikimo principą 
jutikliai yra generatoriniai (vibraciniai, šildomieji, cheminiai) ir parametri-
niai (elektromechaniniai, radiaciniai, magnenotoniniai ir fotospinduliniai). 

Pataisos įstaigų apsaugai naudojamos seno tipo sistemos „Naktis12“, 
„Aguona“, „Kaktusas“ ir diegiamos šiuolaikinės signalinės sistemos – 
LRD-94. 

Tarnybinio ryšio priemonės – tai ryšio linijos, abonentiniai įrengi-
mai, komutatoriai ir operatyvinio ryšio stotys, garsinio ryšio, telefoninio ry-
šio priemonės ir nešiojamosios radijo stotys. Tarnybinis ryšys sieja visas 
tarnybos grupes, saugomus objektus ir įstaigas. Tarnybinis ryšys skirstomas 
į sargybos ir vidinį. Sargybos ryšys yra tarp sargybos viršininko ir sargybi-
nių. Sargybos ryšys turi būti autonominis. Vidinis ryšys nustatomas tarp 
budėtojų ir visų įstaigos struktūrinių padalinių, tarnybų. 

Pranešimo priemonės skirtos perduoti šviesos ir garsinius signalus 
apie užpuolimą, ypatingas situacijas apsaugos objektuose, iškviesti įparei-
gotus asmenis, taip pat pavojaus atveju. Pranešimo priemonės – tai iškvie-
timo prietaisai (aliarmo mygtukai), imtuvai (skambučiai, sirenos, garsiakal-
biai) ir sujungimo linijos. Imtuvai įrengiami atskirai arba kaip apsaugos 
valdymo techninių priemonių dalis. Vizualiam informacijos pateikimui ir 
ateinančių signalų kontrolei naudojami monitoriai. 

Apsaugos objekto teritorija, nuteistųjų elgesys stebimas, distancinė 
kontrolė vykdoma naudojant televizijos sistemas. Vaizdo perdavimo kame-
ros įrengiamos visuose stebėjimo sektoriuose, ypač didelio pavojaus vieto-
se. 

Apšvietimo priemonės skirtos draudžiamosios zonos ir tarnybos dar-
bo vietų apšvietimui. Apšvietimo prietaisai skirstomi į šviestuvus ir prožek-
torius. Apšvietimo priemonės turi užtikrinti: 

1) draudžiamosios zonos ir tarnybos vietų tinkamą apšvietimą; 
2) atskirą arba bendrą saugomų vietų apšvietimo įjungimą; 
3) apšvietimo įjungimą rankomis ar automatiškai, atskleidimo prie-

monėms perdavus signalą; 
4) apsaugos apšvietimo valdymą iš operatoriaus posto, o jam nesant – 

iš sargybos patalpų; 
5) maitinimo šaltinio automatinį ar rankinį perjungimą; 
6) aptarnavimo patikimumą, saugumą ir patogumą. 
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Apsaugos apšvietimo paskirstymo skydas įrengiamas kontroliniame 
leidimo punkte. Įrengiami rezerviniai maitinimo šaltiniai – transformatori-
nės, elektrinės dyzelinės stotys ar kiti elektrą gaminantys agregatai, chemi-
niai srovės šaltiniai (akumuliatoriai). 

Kontrolinis leidimo punktas (toliau – ir KLP) – tai vieta, skirta žmo-
nių ir transporto priemonių apžiūrai ir patikrinimui. KLP yra patalpa su 
kontroline aikštele. Patalpoje įrengiama sargybos vieta, įėjimo ir išėjimo 
koridorius, vieta asmeninių daiktų saugojimui. 

Kontrolinė aikštelė skirta transporto apžiūrai. Aikštelė turi būti su iš 
abiejų pusių sustumiamais ar atveriamais vartais ir tokio dydžio, kad joje 
tilptų standartinės transporto priemonės. Įrengiami kelio užtvarai ir trans-
porto apžiūros prietaisai, apšvietimo, tarnybinio ryšio priemonės, tarnybi-
niams šunims skirta būdelė. 

Mechaninės, automatinės priemonės užtikrina distancinį vartų ir užtva-
rų atidarymą ir uždarymą, prieštaraninių kliūčių, užsklendžiamų ir užraki-
namų durų valdymą. 

Įstaigos teritorijos plane nubraižomos perimetro ribos ir tikslus apsau-
gos pastoviųjų ir judžiųjų postų išdėstymas, jiems skirti stebėjimo sektoriai 
ir šaunamojo ginklo naudojimo kryptys. Postai turi būti išdėstyti taip, kad 
būtų užtikrintas geras matomumas ir sargybos pareigūnų saugumas. 

Apsaugos organizacinis pagrindas yra pataisos įstaigos ir areštinės 
apsaugos tarnybos planai: 

1) įstaigos apsaugos postų; 
2) ketvirčiui, 
3) parai. 
Pataisos įstaigos ir areštinės apsaugos postų planą tvirtina Kalėjimų 

departamento direktorius. Planą sudaro trys dalys: 
1) pataisos įstaigos, areštinės teritorijos planas su joje pažymėtais ap-

saugos postais bei įspėjamosiomis signalizacijos ribomis ir sektoriais; 
2) apsaugos postų tabelis (Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 1 prie-

das); 
3) pareigūnų, vykdančių nuteistųjų apsaugą, pareigos; 
4) apsaugos budinčios pamainos kovinis paskirstymas (žr. 10 schemą). 
Apsaugos postų tabelyje įstaigos teritorijos schemoje pažymėtų ap-

saugos postų eilės tvarka nurodoma: 
1) posto paskirtis; 
2) posto vieta; 
3) saugomi objektai; 
4) posto įrengimas. 
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Apsaugos postai skirti saugoti nuteistuosius, užkardyti pabėgimus, ga-
limus įstaigos užpuolimus, materialinių vertybių apsaugą, draudžiamų daik-
tų patekimą į teritoriją ir kt. 

Posto vieta gali būti pastovi, judi, laikina. Nuo posto paskirties, vietos 
priklauso ir posto įrengimas.  

Apsaugos budinčios pamainos kovinis paskirstymas turi atitikti posto 
paskirtį, tarnybos apimtį per parą, sąlygas. Apsaugos prižiūrėtojų paskirs-
tymą į postus galima apskaičiuoti (žr. 2 lentelę). 

 
2 lentelė. Apsaugos prižiūrėtojų paskirstymas 
 

Apsaugos prižiūrėtojų skaičius ir tarnybos apimtis 
Įprastai Sustiprintai 

Nr. 
Apsaugos prižiūrėtojų pamai-

nos sudėtis tarny-
bos  

apimtis

die-
ną 

nak-
tį 

iš vi-
so per 
parą 

tarny-
bos  

apimtis

die-
ną 

nak
tį 

iš vi-
so per 
parą 

1. 
 

Techninių apsaugos priemo-
nių valdymo pulto apsaugos 
prižiūrėtojas operatorius 

1,0 1 1 2 1,0 1 1 2 

2. Apsaugos prižiūrėtojas kont-
roliniame leidimo punkte  
Nr. 1 

2,0 2 2 4 1,0 1 1 2 

3. Apsaugos prižiūrėtojas trans-
porto aikštelėje 

1,0 1 - 1 2,0 2 2 4 

4. Apsaugos prižiūrėtojas-
kinologas (kontrolinė trans-
porto leidimo aikštelė) 

1,0 1 1 2 1,0 1 1 2 

5. Apsaugos prižiūrėtojai ap-
saugos bokšteliuose 

6,0 6 6 12 12,0 12 12 24 

6. Prižiūrėtojas-vairuotojas 1,0 1 1 2 2,0 2 2 4 
7. Apsaugos prižiūrėtojų pamai-

nos rezervinės grupės vyr. 
prižiūrėtojas 

1,0 1 1 2 1,0 1 1 2 

8. Sargybos apsaugos prižiūrė-
tojų rezervinė grupė 

3,0 3 3 6 11,0 11 11 22 

 IŠ VISO: 16,0 16 15 31 31,0 31 31 62 
 
 

Trečiąją apsaugos postų plano dalį sudaro pareigūnų, atsakingų už 
apsaugos priemonių organizavimą ir kontrolę, taip pat pareigūnų, kurie 
vykdo apsaugos funkciją apsaugos postuose, kituose apsaugos objektuose, 
pareigos. 
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Apsaugos priemones, uždavinius planuoja, kontroliuoja ir atsako už jas 
pataisos įstaigos direktorius, pavaduotojas, kiti apsaugos tarnybos pareigū-
nai. Keliamų uždavinių, atsakomybės lygis atitinka užimamų pareigų lygį 
valdymo struktūroje.  

Įstaigos direktorius, pavaduotojas apsaugai ir priežiūrai, apsaugos ir 
priežiūros skyriaus viršininkas atsakingi už apsaugos inžinerinių techninių 
priemonių įrengimą objekte, tarnybos planavimą, kontrolę, pareigūnų mo-
kymą, normalių darbo sąlygų sudarymą. 

Budintysis direktoriaus padėjėjas, jo pavaduotojas užtikrina operatyvų 
apsaugos pamainos valdymą ir įgyvendina visus su apsauga susijusius už-
davinius. 

Apsaugos pareigūnai sargybos funkciją vykdo paskirtuose postuose 
(pastoviuosiuose, judžiuosiuose). Tarnybos pareiga juos įgalioja: 

1) tiksliai žinoti savo tarnybines pareigas; 
2) savo veiksmais nežeminti nuteistųjų garbės ir orumo;  
3) nepalikti posto net ir tuo atveju, kai jo sveikatai ar gyvybei gresia 

pavojus, kol nebus pakeistas;  
4) poste turėti ginklą, šaudmenis, niekam jų neperduoti, naudoti tik 

įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka;  
5) mokėti naudotis ryšio, signalizacijos ir priešgaisrinės apsaugos 

priemonėmis; 
6) nuolat, kas 30 minučių, pranešti techninių apsaugos priemonių val-

dymo pulto prižiūrėtojui-operatoriui apie tarnybos eigą. 
Draudžiama tarnybos metu užsiimti kitais reikalais, bendrauti su nu-

teistaisiais, kitais asmenimis, imti arba duoti kam nors daiktus. 
Pareigos konkrečiuose apsaugos postuose priklauso nuo sargybos vie-

tos ypatumų ir paskirties, pavyzdžiui, sargybos postas kontroliniame leidi-
mo punkte ar apsaugos bokštelyje atlieka tik šiems postams paskirtus užda-
vinius. Tuo tikslu atsižvelgiant į kiekvieno apsaugos posto specifiką nusta-
tomos bendrosios ir specifinės pareigūnų pareigos poste, jų atlikimo tvarka. 
Pareigos reglamentuojamos Apsaugos ir priežiūros instrukcijoje ir įstaigos 
apsaugos postų plane. 

Pataisos įstaigos, areštinės apsaugos tarnybos ketvirčio plano paskirtis 
(Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 16 punktas) – apibendrinti esamą tar-
nybos darbo kokybę, numatyti tobulinimo perspektyvas, kelti tarnybos pa-
reigūnų profesionalumo lygį, diegti naujas apsaugos priemones ir kita. 

Rašytinį sprendimą (įsakymą) dėl pataisos įstaigos, areštinės apsau-
gos organizavimo parai priima įstaigos direktorius. 

Pataisos įstaigos, areštinės direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už ap-
saugą ir priežiūrą, arba jo pavedimu apsaugos ir priežiūros skyriaus virši-



 

 

140 

ninkas kiekvieną dieną rengia įsakymo dėl apsaugos vykdymo ir apsaugos 
postų žiniaraščio projektus (Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 17, 18 
punktai ir 2, 3 priedai). Įsakyme dėl apsaugos vykdymo paskiriama budin-
čioji pamaina pagal jai suteiktą numerį konkrečiam paros laikui, taip pat di-
rektoriaus budintysis padėjėjas, o pavaduotojas, budintysis sveikatos prie-
žiūros tarnybos darbuotojas, tarnybiniai šunys į postus – pagal poreikį. 

Apsaugos postų žiniaraštyje numatomas pamainos apsaugos prižiūrėto-
jas, sargybos viršininkas ir išvedžiotojo tarnybos grafikas. Jame daromi įra-
šai, pastabos apie apsaugos pareigūnų postų patikrinimą, tarnybos įvertini-
mą. 

Apsaugos pareigūnai (prižiūrėtojai) pataisos įstaigos, areštinės direkto-
riaus įsakymu suskirstomi į nuolatines budinčiąsias pamainas suteikiant 
kiekvienai numerį.  

Apsaugos pamainos sudėtis, pareigūnų skaičius priklauso nuo saugomo 
pataisos įstaigos, areštinės perimetro ir apsaugos postų tabelyje numatytų 
apsaugos postų skaičiaus ir postų tarnybų apimties (žr. 11 schemą): 
 
 

11 schema. Apsaugos pamainos sudėtis 
 
 

Įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas 
 
 

Budinčiojo padėjėjo pavaduotojas 
 
 

Sargybos viršininkas 
 
Išvedžiotojas                                                                                         Rezervinės  

 grupės  

 prižiūrėtojai 

 
Apsaugos postų prižiūrėtojai: 
1) kontroliniame leidimo punkte Nr. 1;  
2) apsaugos bokšteliuose; 
3) sargybos take; 
4) prie techninių apsaugos priemonių valdymo pulto; 
5) apsaugos prižiūrėtojas kinologas; 
6) sargyba objektuose už įstaigos teritorijos; 
7) konvojaus tarnybos pareigūnai. 
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Apsaugos ir priežiūros instrukcija (21–38 punktai) nustato tokią pa-
mainos parengimo tarnybai ir postų perdavimo ir priėmimo bei pa-
mainų keitimosi tvarką: 

1) pamainos pareigūnų instruktavimas atliekamas specialioje patalpoje, 
kurioje yra saugomo objekto maketas ir perimetro schema. Patikrinama pa-
reigūnų apranga ir pasirengimas tarnybai. Pareigūnai supažindinami su įsa-
kymu dėl apsaugos vykdymo. Pagal sargybos postų žiniaraštį patikrinamas 
vardinis pareigūnų sąrašas. Leidžiamas postų keitimas, papildymas. Po to 
pamaina supažindinama su įstaigos kriminogenine būkle ir keičiamos pa-
mainos tarnybos darbo rezultatais. Kiekvienam pareigūnui nurodomi tarny-
bos apsaugos poste ypatumai, primenama šaunamųjų ginklų ir specialiųjų 
priemonių naudojimo tvarka; 

2) patikrinamos pareigūnų žinios apie jų teises ir pareigas, apie veiks-
mus nuteistiesiems bandant pabėgti, susidarius kitai ypatingai situacijai, 
saugumo reikalavimus, mokėjimas naudotis šaunamaisiais ginklais, specia-
liomis ir ryšio priemonėmis; 

3) išduodami šaunamieji ginklai, šaudmenys, specialiosios ir ryšio 
priemonės, patikrinama jų būklė.  

Šaunamaisiais ginklais apginkluojami: 
1) sargybos viršininkas; 
2) techninių apsaugos priemonių valdymo pulto operatorius; 
3) išvedžiotojas; 
4) apsaugos prižiūrėtojai bokšteliuose, sargybos take, kontroliniame 

leidimo punkte. 
Budinčiųjų pamainų keitimuisi vadovauja įstaigos direktoriaus budin-

čiųjų padėjėjų pavaduotojai arba sargybos viršininkai, kurie gali būti pakei-
čiami išvedžiotojais.  

Postai perduodami, priimami, pamainų keitimasis atliekamas Apsaugos 
ir priežiūros instrukcijos 30–38 punktuose nurodyta tvarka. Priimant, per-
duodant apsaugos postus būtina laikytis tarnybinės drausmės statuto reika-
lavimų, saugumo priemonių užtaisant ir ištaisant šaunamuosius ginklus. 
Keičiantis pamainoms, patikrinamas posto inventorius pagal aprašą, apšvie-
timas, signalizacija, ryšio priemonės, posto dokumentacija. 

Perduodant techninių apsaugos priemonių valdymo pultą, privalu pa-
tikrinti priemonių būklę, apšvietimą, autonominius elektros šaltinius ir kitus 
prietaisus, pasirašyti apsaugos signalizacijos ir ryšio inžinerinių techninių 
priemonių aliarminių pranešimų apskaitos žurnale.  

Pasikeitus pamainoms, baigusi tarnybą pamaina šaunamuosius ginklus, 
šaudmenis, specialiąsias ryšio priemones atiduoda į ginklinę. Aptariami 
pamainos tarnybos rezultatai, nurodomi pastebėti tarnybos sargyboje trū-
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kumai, duodami nurodymai, kaip juos pašalinti. Tarnybos rezultatai įverti-
nami apsaugos postų žiniaraštyje pagal keturių (2–5) balų sistemą. 

Ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį bendrame priežiūros ir apsaugos 
pareigūnų susirinkime aptariami tarnybos rezultatai. Tokie aptarimai gali 
būti derinami su pareigūnų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo programo-
mis. 

Apsaugos tarnyba yra reguliariai tikrinama. Teisę tikrinti turi įstaigos 
direktorius arba jo įpareigotas pavaduotojas, dažniausiai – pavaduotojas, at-
sakingas už apsaugą ir priežiūrą. Apsaugos pamainos tikrinamos ne rečiau 
kaip 2 kartus per savaitę. 

Nuolatinę apsaugos pamainų kontrolę atlieka įstaigos apsaugos ir prie-
žiūros tarnybos viršininkas, direktoriaus budintysis padėjėjas ir jo pavaduo-
tojas. Kontrolė atliekama darbo tvarka duodant nurodymus, išklausant pa-
reigūnų ataskaitas, atliekant sargybos patikrinimus pagal grafiką. Įrašai, 
pastabos daromos sargybos postų žiniaraštyje. 

Sargybų patikrinimo metu tikrinama:  
1) tarnybinė dokumentacija, jos būklė, atitiktis Apsaugos ir priežiūros 

instrukcijai, postų, žiniaraščio pildymas, įrašai, pastabos apie posto 
sargybinių tikrinimą ir kita; 

2) pareigūnų žinios apie kriminogeninę būklę įstaigoje, jos pasikeiti-
mus bei tiesioginių pareigų žinojimas; 

3) pareigūnų žinios apie veiksmus nuteistiesiems bandant pabėgti, su-
sidarius ypatingai situacijai, mokėjimas naudotis šaunamaisiais 
ginklais, specialiomis ir ryšio priemonėmis; 

4) tarnyba konkrečiuose apsaugos postuose. 
Dar viena kontrolės rūšis – tai netikėti tarnybos patikrinimai naktį. Jie 

atliekami pagal iš anksto atsakingų pareigūnų sudarytą grafiką taip, kad 
kiekviena apsaugos pamaina būtų patikrinta ne rečiau kaip du kartus per 
mėnesį. Įpareigojimas patikrinti tarnybą pareigūnui įteikiamas prieš 24 va-
landas iki patikrinimo. 

Netikėtų patikrinimų teisę turi ir Kalėjimų departamento direktorius, jo 
pavaduotojas, atsakingas už apsaugą ir priežiūrą, ir šio Departamento Ap-
saugos ir priežiūros bei Vidaus tyrimų tarnybų pareigūnai, pateikę tarnybi-
nius pažymėjimus. 

Apsaugą patikrinę pareigūnai pastabas įrašo įstaigos direktoriaus bu-
dinčiojo padėjėjo tarnybinių pranešimų apie budėjimą žurnale ir apsaugos 
postų žiniaraštyje (Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 39–46 punktai). 

Pataisos namuose, kuriuose bausmę atlieka moterys ir nepilnamečiai, 
apsauga vykdoma tais pačiais pagrindais su vienintele išimtimi, kad apsau-
gos pareigūnai šaunamaisiais ginklais gali būti ir neapginkluoti. Apsaugos 
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pareigūnai postuose tarnybą atlieka stebėdami apsaugos perimetrą. Nuteis-
tiesiems bandant pabėgti skelbiama apie pavojų ir imamasi priemonių jiems 
sulaikyti. Apsaugos pareigūnai privalomai aprūpinami tiktai ryšio ir specia-
liosiomis priemonėmis. 

Asmenų, perkeltų į viešąsias gydymo įstaigas, apsaugą užtikrina įstai-
gos apsaugos tarnyba, suderinusi režimo ir apsaugos reikalavimus su gy-
dymo įstaigos administracija. Sargybos pareigūnai turi turėti radijo arba te-
lefoninį ryšį su įstaiga, paskyrusia apsaugą, ir artimiausiu policijos komisa-
riatu. 

Įstaigoje susidarius ypatingoms situacijoms ir galimų pabėgimų užkar-
dymui pasitelkiamos vidaus reikalų viešojo saugumo dalinių ir policijos pa-
jėgos. Šių pajėgų pasitelkimo ir naudojimo tvarką nustato teisingumo ir vi-
daus reikalų ministrų patvirtintos taisyklės. 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia yra laisvės atėmimo vietų apsaugos paskirtis? 
2. Kas sudaro teisines ir organizacines apsaugos prielaidas? 
3. Kokie elementai sudaro apsaugą ir tų elementų paskirtį? 
4. Kokios yra apsaugos inžinerinės techninės priemonės, jų paskirtis, vei-

kimo principai? 
5. Kokia pataisos įstaigų, areštinių apsaugos perimetro paskirtis? 
6. Kokie apsaugos priemonių planai sudaromi pataisos įstaigose, kokia 

planų paskirtis, sudėtis? 
7. Apibūdinkite įstaigos apsaugos postų metinio plano struktūrą, sudary-

mo tvarką. 
8. Apibūdinkite apsaugos tarnybos ketvirčio planą, jo paskirtį, sudėtį. 
9. Kokia yra apsaugos tarnybos pataisos įstaigoje, areštinėje organizavimo 

tvarka? 
10. Kokia yra sprendimo dėl apsaugos organizavimo parai priėmimo tvar-

ka? 
11. Kaip sudaromos apsaugos budinčiosios pamainos, kokia jų sudėtis? 
12. Apibūdinkite pataisos įstaigos, areštinės apsaugos tarnybos struktūrą, 

valdymą.  
13. Apibūdinkite apsaugos tarnybos pareigūnų bendrąsias teises ir pareigas. 
14. Apibūdinkite apsaugos tarnybos uždavinius ypatingų situacijų atvejais. 
15. Kokia yra apsaugos budinčiosios pamainos parengimo tvarka, postų 

keitimo ir tarnybos rezultatų apibendrinimo ir vertinimo tvarka? 
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16. Kokia specialiųjų priemonių ir šaunamojo ginklo naudojimo tvarka 
saugant nuteistuosius? 

17. Kokia apsaugos tarnybos kontrolės tvarka? Apibūdinkite kontrolės rū-
šis, žinių, duomenų apie tarnybos eigą tikrinimo apimtis. 
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4.4. NUTEISTŲJŲ KONVOJAVIMAS 
 

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnį laikinai sulaikyti 
asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė suėmimas pagal šio kodek-
so 122 straipsnį, taip pat asmenys, atliekantys laisvės atėmimo ir arešto 
bausmę, perkeliami iš vienos įstaigos į kitą tik su ginkluota palyda, vadi-
nama konvojaus tarnyba.  

Konvojus – tai viešojo saugumo pajėgų, institucijų ir įstaigų, vykdan-
čių operatyvinę veiklą, Lietuvos Kariuomenės karo policijos, Kalėjimų de-
partamento bei jam pavaldžių įstaigų ginkluotų pareigūnų grupė, kurios pa-
skirtis yra suimtųjų konvojavimas į paskirties punktus. 

Konvojavimas yra ne pagrindinė minėtų valstybės institucijų funkcija. 
Ją vykdo specialiai įkurti struktūriniai padaliniai, tarnybos, kurioms konvo-
javimo funkcija yra pagrindinė.  

Konvojaus tarnybą reguliuoja Konvojavimo taisyklės39, patvirtintos 
teisingumo ir vidaus reikalų ministrų 2005 m. liepos 29 įsakymu Nr. 1R-
2401/1V-246. Tarnyba vadovaujasi baudžiamaisiais, bausmės vykdymo 
įstatymais, Tarnybos Kalėjimų departamente statutu, Vidaus tarnybos statu-
tu, kitų konvojavimo subjektų veiklą reglamentuojančiais aktais, tarptauti-
niais elgesio su nuteistaisiais standartais, tarptautinėmis sutartimis ir sutar-
timis dėl ekstradicijos. 

Konvojus pagal paskirtį, pobūdį, tikslus, konvojuojamų asmenų sudėtį, 
kriminalines charakteristikas skirstomas į įvairias rūšis.  

Pagal paskirtį konvojus yra skirstomas į šešias rūšis (žr. 12 schemą).  
 
 

12 schema. Konvojaus rūšys pagal paskirtį 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

39
 Lietuvos Respublikos teisingumo ir vidaus reikalų ministrų 2005 m. liepos 29 d. įsa-

kymas Nr. 1R-2401/1V-246 „Dėl konvojavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 

2005, Nr. 96-3613. 

Konvojaus rūšys 

Planinis Sutiktinis Neplaninis Ypatingasis Teisminis Procesinis
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1. Planinis – konvojuojamieji lydimi iš anksto nustatytu maršrutu ir 
laiku, konvojui pasikeičiant konvojuojamaisiais pasikeitimo punktuose. 
Maršrutai sudaromi geležinkelio ir automobilių transporto priemonėmis nu-
rodant priėmimo, pasikeitimo, galutinės paskirties punktus, išvykimo laiką. 

2. Sutiktinis – kai konvojuojamieji lydimi iš tardymo izoliatorių, pa-
taisos įstaigų ir policijos areštinių į pasikeitimo punktus ir, susitikus su pla-
niniu konvojumi, atgal. 

3. Neplaninis – kai konvojuojamieji lydimi nuo pirminio jų priėmimo 
punkto iki galutinio paskirties punkto iš anksto nustatytu maršrutu. 

4. Ypatingasis – kai nuo priėmimo punkto iki galutinio paskirties 
punkto, nekeičiant konvojaus sudėties, konvojuojami nuteistieji, kuriems 
įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl laisvės atėmimo, taip pat kitais atvejais. 

5. Teisminis – kai konvojuojamieji lydimi į teismų buveines arba išva-
žiuojamuosius teismo posėdžius ir saugomi. 

6. Procesinis – kai konvojuojamieji lydimi į ikiteisminio tyrimo įstai-
gos vadovo įgalioto asmens, prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo ar tei-
smo raštu nurodytą vietą.  

Asmenys konvojuojami specialiais automobiliais, specialiuose gele-
žinkelio vagonuose, specialiais autobusais, kurie atitinka nustatytas higie-
nos normas, saugumo ir techninius reikalavimus. 

Leidžiama konvojuoti ir kitomis transporto priemonėmis: tarnybiniais 
automobiliais ir autobusais, specialiu medicinos transportu, keleivinio trau-
kinio kupė, lėktuvu, sraigtasparniu, laivais, kuriuose nėra tuo tikslu techniš-
kai įrengtų kamerų.  

Į konvojaus tarnybą skiriami pareigūnai po įvadinio arba specialaus 
profesinio parengimo, prisiekę, mokantys naudoti specialiąsias priemones, 
šaunamąjį ginklą ir išlaikę konvojaus tvarkos įskaitas, turintys konvojuotojo 
pažymėjimą. 

Teisę skirti visų rūšių konvojus turi Vidaus reikalų ministerijos viešojo 
saugumo pajėgų vadai, jų pavaduotojai, taip pat kitų institucijų, specialiųjų 
tarnybų ar įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ar kiti įgalioti pareigūnai.  

Teisę skirti neplaninį ir procesinį konvojų turi Kalėjimo departamento 
bei jam pavaldžių įstaigų, teritorinių policijos įstaigų ir areštinių budėtojai 
tais atvejais, kai reikia skubiai konvojuoti asmenis į ikiteisminio tyrimo pa-
reigūno, prokuroro, teisėjo nurodytas vietas.  

Paskyrus konvojų, konvojaus viršininkui įteikiamas rašytinis nurody-
mas vykti į nurodytą įstaigą ir priimti ar perduoti konvojuotinus asmenis, 
juos pristatyti į paskirties punktą pagal nustatytą maršrutą. Jam įteikiamas 
konvojaus žetonas ir antspaudas. Konvojaus žetonas – tai specialus ženklas, 
pagal kurį atpažįstamas konvojus. Konvojaus žetonas pateikiamas pareigū-
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nams, turintiems teisę stabdyti specialiuosius automobilius arba tikrinti 
konvojus. Taip pat konvojaus žetono pateikimas padeda konvojui įvykdyti 
jam paskirtas užduotis. Antspaudas reikalingas patvirtinti konvojuojamųjų 
priėmimą ir perdavimą.  

Paskirto konvojaus sudėtis priklauso nuo konvojaus rūšies ir nuo kon-
vojavimo sąlygų, aplinkybių (žr. 13 schemą).  
 
 

13 schema. Konvojaus sudėtis 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Konvojaus sudėtį konkrečiai konvojaus rūšiai nustato pareigūnas, ski-
riantis konvojų, tačiau konvojuoti vieną asmenį negali mažiau negu du pa-
reigūnai. 

Konvojuojant linkusius pabėgti, užpulti, žaloti save ar kitus asmenis, 
taip pat kaltinamus ar nuteistus už asmens nužudymą (Baudžiamojo kodek-
so 129 straipsnis) arba jeigu konvojuojama sudėtingu maršrutu, konvojuo-
tojų skaičius didinamas, gali būti vykdomas ypatingasis konvojus. 

Konvojavimo taisyklėse nustatytos konvojaus pareigūnų teisės, parei-
gos, atsakomybė. Bendrosios pareigos privalo užtikrinti konvojuojamųjų 
teisių, teisėtų interesų apsaugą, saugumą, materialinį, buitinį aprūpinimą ke-
lionės metu, higienos normas, neatidėliotinos medicininės pagalbos sutei-
kimą. Lydint ligonius, nėščias moteris, kurių nėštumas 28 savaitės ir dau-
giau, privaloma sveikatos priežiūros specialisto palyda, neįgaliuosius priva-
lo lydėti paskirtas gydytojas. 

Konvojavimo metu užtikrinamas visų asmenų lygybės principas, izo-
liavimo reikalavimai. Asmenys izoliuojami pagal lytį, amžių, sveikatos 
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būklę, nusikaltimo sunkumą, teistumą ir kitus klasifikacinius kriterijus, nu-
matytus Kardomojo kalinimo įstatyme, Bausmių vykdymo kodekse. 

Konvojaus tarnyba užtikrina konvojuojamųjų asmenų, taip pat priimtų 
saugoti materialinių vertybių apsaugą. 

Konvojavimo organizacinis pagrindas yra konvojuojamųjų apsaugos 
planas. Planą sudaro apsaugos schema, konvojavimo maršrutų su atsargi-
niais maršrutais schema, postų žiniaraštis, kelionės žiniaraštis, konvojuoja-
mųjų apsaugos žiniaraštis, konvojaus pareigūnų instrukcija dėl jų veiklos 
susidarius ypatingoms situacijoms, ryšių schema. Su apsaugos planu supa-
žindinami visi į konvojų paskirti pareigūnai. 

Pareigūnas, paskyręs konvojų, arba kitas paskirtas pareigūnas instruk-
tuoja konvojų, t. y. supažindina su konvojaus užduotimis ir priemonėmis, 
taip pat informacija apie konvojuojamuosius. Instruktuojantis konvojų pa-
reigūnas nurodo konkrečias užduotis konvojuojamųjų lydėjimui ir pristaty-
mui į paskirties punktus užtikrinti, pabėgimų, užpuolimų ir kitų ypatingų 
atvejų užkardymo priemones. Informuojama apie operatyvinę padėtį marš-
rute esančiuose administraciniuose punktuose. Patikrinamos konvojuotojų 
profesinės žinios, gebėjimas elgtis ypatingomis situacijomis, aprūpinimas 
reikalingomis ryšio, apšvietimo, specialiosiomis priemonėmis, šaunamai-
siais ginklais ir šaudmenimis, įteikiami konvojavimo maršrute esančių poli-
cijos komisariatų budėtojų telefonų sąrašai. 

Prieš įlaipinant konvojuojamuosius į specialųjį automobilį, konvojaus 
viršininkas privalo patikrinti automobilio apsaugos inžinerinių technikos 
priemonių būklę, taip pat automobilio techninę būklę. Automobilyje turi 
būti įrengtas ir veikti mėlynos spalvos švyturėlis. 

Asmenų įlaipinimas ir išlaipinimas vykdomas patikimai saugomose 
aikštelėse ar geležinkelio rampose. 

Konvojus priima konvojuojamuosius, kai pateikiamos asmens bylos 
antspauduotame pakete su asmens bylų pažymomis ir konvojuojamųjų sąra-
šu. Asmens bylos pažymoje nurodomi anketiniai duomenys, asmenų ypa-
tingos žymės, pavojingumo laipsnis, pavyzdžiui, kad asmuo linkęs bėgti, 
užpulti, žalotis, badauti, serga psichikos liga ir kita. Jeigu būtina izoliacija, 
tai turi būti nurodyta, nuo kokių asmenų reikia laikyti atskirai ir neleisti su-
sitikti. Kai kuriais atvejais asmenis privalo lydėti medicinos darbuotojai. 

Konvojuojamųjų lydėjimo sąraše nurodoma, į kokį galutinės paskirties 
punktą asmuo turi būti pristatytas. Sąraše įrašoma apie asmenų priėmimą ir 
perdavimą paskirties punktuose. 

Konvojuojamieji iš anksto turi būti parengti konvojuoti, t. y. atlikta 
asmens ir daiktų krata, gydytojo apžiūra, asmenys turi būti aprengti tinka-
mai pagal metų laiką, išklausyti jų skundai, pretenzijos, iš jų paimti pinigai, 
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vertingi ir kiti draudžiami turėti daiktai, kurie surašomi į protokolą, o asme-
niui išduodamas nustatyto pavyzdžio kvitas. 

Įlaipinus konvojuojamuosius į specialųjį automobilį, konvojuotojams 
išduodami šaunamieji ginklai ir šaudmenys. Konvojaus viršininkas pasirašo 
lydėjimo sąraše apie konvojuojamųjų priėmimą ir nuo šio momento atsako 
už jam perduotus konvojuojamuosius. 

Konvojus vykdomas nustatytu maršrutu (jei reikia, atsarginiu). Konvo-
jus turi turėti administracinių teritorinių vienetų policijos komisariatų budė-
tojų telefonų sąrašus. Apie priverstinius sustojimus maršrute konvojaus vir-
šininkas privalo pranešti įstaigai, kuriai pavaldus konvojus, o jei būtina, po-
licijos komisariatui. 

Pristatytus į paskirties punktą asmenis konvojaus viršininkas perduoda 
įstaigos direktoriaus budinčiam padėjėjui. Taip pat perduodamos asmens 
bylos ir iš konvojuojamųjų paimti pinigai, daiktai. Asmenys patikrinami, 
išklausomi jų skundai. Pateikiami tarnybiniai pranešimai dėl padarytų pa-
žeidimų lydėjimo metu. Priėmimas ir perdavimas patvirtinamas konvojaus 
viršininko ir įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo parašais ir antspau-
dais konvojaus kelionės žiniaraštyje. 

Neplaninis konvojus vykdomas supaprastinta tvarka. Šiuo atveju kon-
vojus skiriamas įstaigos direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, kai 
reikia skubiai nugabenti asmenį į reikiamą gydymo įstaigą.  

Konvojaus apsaugos planas rengiamas pagal konkrečią situaciją, nusta-
tyto režimo reikalavimų laikymasis suderinamas su asmens sveikatos prie-
žiūros viešosios įstaigos vadovybe. 
 

Šaunamųjų ginklų, fizinės ir kitokios prievartos naudojimas kon-
vojavimo metu. Konvojuotojas, vadovaudamasis taisyklėmis bei kitais tei-
sės aktais nustatytais atvejais ir tvarka gali panaudoti psichologinę ar fizinę 
prievartą, šaunamąjį ginklą bei sprogstamąsias medžiagas.  

Psichologinė prievarta suprantama kaip įspėjimas apie ketinimą pa-
naudoti fizinę prievartą, šaunamąjį ginklą. Fizinė prievarta suprantama kaip 
bet kokio pobūdžio jėgos bei kovinių imtynių veiksmų naudojimas, taip pat 
specialiųjų priemonių, tarnybinių šunų, transporto priverstinio sustabdymo 
ir kitų įstatymais leidžiamų aktyvios ir pasyvios gynybos priemonių naudo-
jimas. 

Konvojuotojas turi teisę naudoti prievartos priemones tik esant tarny-
biniam būtinumui tiek, kiek to reikia įvykdyti tarnybinę pareigą, jei kitos 
priemonės buvo neveiksmingos arba negalimos. Jei konvojuotojas neturi 
specialiųjų priemonių ar šaunamojo ginklo, gali panaudoti bet kokias prie-
mones, būtinas įvykdyti tarnybinę pareigą.  
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???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia konvojaus paskirtis? Kokiems asmenims taikoma ginkluota pa-

lyda? 
2. Kurios institucijos vykdo asmenų konvojavimą? 
3. Kas yra konvojavimo teisinis pagrindas? 
4. Kokios konvojaus rūšys ir jų paskirtis, ypatumai? 
5. Kokia konvojaus skyrimo tvarka? Nurodykite skyrimo dokumentus ir 

kompetentingus pareigūnus. 
6. Kokia konvojaus tarnybos sudėtis lydint asmenis specialiu automobiliu, 

geležinkelio specialiame vagone, traukinio kupė ir pėsčiomis? 
7. Kur ir kokios pareigos nustatytos konvojaus pareigūnams? 
8. Apibūdinkite konvojuojamųjų gynybos ir apsaugos planą, sudarymo 

tvarką. 
9. Kokia paskirto konvojaus pareigūnų parengimo tarnybai ir instruktavi-

mo tvarka? 
10. Apibūdinkite asmenų priėmimo konvojuoti tvarką. Kokie privalomi do-

kumentai turi būti pateikti priimant asmenį konvojuoti? 
11. Kokia būtina konvojaus tarnybos pareigūnų ekipiruotė? Kokiems tiks-

lams išduodamas konvojaus antspaudas, žetonas? 
12. Kokie konvojuojamųjų izoliavimo reikalavimai taikomi konvojavimo 

metu? 
13. Nurodykite konvojavimo eigą nuo priėmimo punkto iki galutinės pa-

skirties punkto. Kokia tvarka vyksta konvojuojamųjų priėmimas ir per-
davimas tarpiniuose apsikeitimo punktuose? 

14. Kokia konvojuojamųjų perdavimo ir priėmimo tvarka galutinės paskir-
ties punkte? 

15. Kokia tvarka vyksta neplaninis konvojus? Kaip užtikrinama apsauga 
asmenų, perkeltų į sveikatos priežiūros įstaigas? 
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4. 5. YPATINGŲ SITUACIJŲ PREVENCIJA IR 

UŽKARDYMAS  
 

Ne visada ir ne visus nuteistųjų norus ir poreikius atitinka bausmės at-
likimo sąlygos pataisos įstaigose, dažniausiai – materialinės buitinės, svei-
katos priežiūra, asmeninių poreikių, teisių, laisvių įgyvendinimo galimybės 
ir kita. Tai gali skatinti masinius neramumus, nuteistųjų priešinimąsi admi-
nistracijos veiksmams, kitokio pobūdžio akcijas. Tokios situacijos pataisos 
įstaigose vadinamos ypatingomis situacijomis ar krizinėmis būklėmis. 

Ypatingos situacijos skirstomos pagal jų pavojingumą, apimtį, padary-
tos materialinės, fizinės žalos mastą. 

Prie pirmosios ypatingų situacijų grupės priskirtini nuteistųjų neteisėti 
grupiniai veiksmai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama pataisos įstaigos vidaus 
tvarka (Bausmių vykdymo kodekso 119 straipsnis). Neteisėti grupiniai 
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veiksmai – dažniausiai riaušės, pasipriešinimas pataisos įstaigos administ-
racijai, padegimai, įkaitų grobimas, kiti tyčiniai, šiurkščiai pažeidžiantys 
pataisos įstaigos tvarką veiksmai (Bausmių vykdymo kodekso 124 straips-
nio 4 dalis). 

Riaušės – daugiau kaip 10 žmonių nepaklusnumas pataisos įstaigos 
administracijai. Pogromai – tai baldų, inventoriaus laužymas, tyčinis gadi-
nimas, pastatų ardymas, padegimas ar griovimas, barikadų, užtvarų staty-
mas ar kiti veiksmai, kuriais siekiama padaryti kuo didesnę materialinę ža-
lą. Galimi ir pataisos įstaigų pareigūnų, darbuotojų užpuolimai ar sužaloji-
mai, įkaitų grobimas, nuteistųjų grupių pabėgimai. 

Prie antrosios ypatingų situacijų grupės priskirtini mažiau pavojingi, 
vietinio pobūdžio nuteistųjų veiksmai. Tai – badavimas, atsisakymas išeiti į 
darbą (daugiau kaip 25 žmonių), grupinio savęs žalojimo ir kitos nusikals-
tamos veikos.  

Ypatingų situacijų priežastys yra objektyvios ir subjektyvios. Ob-
jektyvios dažnai nepriklauso nuo administracijos valios. Tai – įstaigų per-
pildymas, darbo vietų stoka, materialinio buitinio aprūpinimo trūkumai, at-
siradę dėl nepakankamo įstaigų finansavimo, nepakankamas patalpų šildy-
mas ir kita. Tokios aplinkybės atsiranda ir dėl stichinių nelaimių: potvynio, 
uragano, kitų reiškinių ir avarijų, karinių veiksmų, dėl įvairių neramumų ša-
lies viduje. 

Subjektyvios priežastys atsiranda dėl įstaigų veiklos trūkumų: kai 
nuolat pažeidžiamos nuteistųjų teisės, laisvės, nuteistųjų ir administracijos 
santykiai grindžiami jėga, naudojama daug represinių priemonių, nespren-
džiamos buitinės, asmeninės problemos, pažeidžiamos nuteistųjų saugumo 
sąlygos, t. y. neteisingai suskirstyti nuteistieji, klaidingai atskiriamos nuteis-
tųjų grupės. Tuomet susidaro galimybė terorizuoti, prievartauti dorai besiel-
giančius nuteistuosius. Ypatingų situacijų susidarymą skatina administraci-
ja, kuri nekreipia dėmesio į nuteistųjų skundus arba juos sprendžia forma-
liai; kai nemažai trūkumų pagrindinių tarnybų darbe; kai akivaizdi pareigū-
nų pasirengimo, kvalifikacijos, profesionalumo stoka, aplaidumas ir kita. 

Krizinės būklės pavojingos valstybei, visuomenei, įstaigų administraci-
jai ir patiems nuteistiesiems. Ilgam sutrikdoma normali įstaigų veikla, val-
dymas, prarandamas pasitikėjimas bausmių vykdymo sistema, teisėtumo, 
teisingumo ir kitais valdymo principais. Be to, padaroma materialinė, fizi-
nė, moralinė, psichologinė ir kitokia žala abiem konfliktuojančioms pu-
sėms. 

Ypatingoms situacijoms būdingi aktyvūs veiksmai, įvairūs intensyvu-
mo laipsniai, tai – grupinis nepaklusnumas administracijos reikalavimams; 
atsisakymas vykdyti, dalyvauti dienotvarkėje numatytose priemonėse; atsi-
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sakymas valgyti; reikalavimas iškviesti prokurorą, kitus oficialius valdžios 
atstovus; reikalavimas paleisti iš baudos (drausmės) izoliatoriaus nusikaltė-
lių „autoritetus“; reikalavimas patenkinti kitus asmeninius ar grupinius inte-
resus. Jeigu įstaigos administracija nekreipia dėmesio į susidariusią padėtį 
arba reaguoja netinkamai, reikalavimai gali pavirsti chuliganizmu, riaušė-
mis. Pavojingiausios krizinių būklių formos – pastatų, patalpų griovimas, 
padegimas, fizinis susidorojimas, nužudymai, įkaitų grobimas, įstaigos už-
puolimas iš išorės. 

Kiti ypatingų padėčių požymiai – tai išankstinis pasirengimas, organi-
zuotumas, apsiginklavimas savadarbiais šaltaisiais ginklais, svaigalų, kito-
kių kvaišalų naudojimas. Įvykių dalyviai pasiskirsto į organizatorius, kurs-
tytojus, aktyvius vykdytojus ir pasyvius stebėtojus. 

Ypatingų situacijų sąlygos, jų užkardymas ir prevencijos priemonės 
reguliuojamos baudžiamaisiais, bausmių vykdymo įstatymais ir poįstatymi-
niais aktais. Bausmių vykdymo kodekso 119–124 straipsniuose numatytos 
įstaigose taikomos poveikio ir agresyvius nuteistųjų veiksmus ribojančios 
tramdymo priemonės. Įstaigų vadovams suteikiama teisė laikinai, apie tai 
pranešus prokurorui, sustabdyti: 

1) nuteistųjų laiškų siuntimą bei gautų laiškų ir paketų su spauda įtei-
kimą; 

2) pasimatymų suteikimą; 
3) skambinimą telefonu; 
4) maisto produktų ir būtiniausių reikmenų pirkimą; 
5) paskatinimo priemonių skyrimą. 
Taip pat ribojamos ir kitos nuteistųjų teisės: trumpalaikiai išvykimai iš 

įstaigos, darbas už įstaigos teritorijos be sargybos ir kitos. Ribojama kita 
valstybės įmonių pataisos įstaigose veikla: kitų asmenų lankymasis, trans-
porto įvažiavimas, išvažiavimas. Sustiprinama išorinė įstaigų teritorijos ap-
sauga, nuteistųjų priežiūra, stebėjimas, leidimų režimas. Įstaigų priežiūra ir 
apsauga sustiprinama. 

Pataisos įstaigų administracijos veiksmai, priemonės ypatingų situacijų 
metu reglamentuoti Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos (viešojo 
saugumo) dalinių ir policijos pasitelkimo saugoti kardomąją priemonę suė-
mimą vykdančias įstaigas, pataisos įstaigas bei areštines ir palaikyti jose 
tvarką, susidarius ypatingajai situacijai, taisyklėse, Kalėjimų departamento 
direktoriaus 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 4/07-92 patvirtintoje Lais-
vės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros budinčiųjų pamainų neatidėliotinų 
veiksmų atmintinėje40, taip pat Apsaugos ir priežiūros instrukcijoje, Patai-

                                                 

40
 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 
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sos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse bei specialiuose pataisos įstaigų šių si-
tuacijų užkardymo planuose. 

Pagrindiniai įstaigų uždaviniai šioje srityje – tai ypatingų situacijų 
prevencija. Prevencinio pobūdžio priemonės numatomos visų tarnybų 
veiklos planuose, taip pat pataisos įstaigų specialiuose planuose, šie veiks-
mai derinami su kitomis teisėsaugos institucijomis. Nuolat sprendžiamos 
pataisos įstaigų materialinio buitinio aprūpinimo, inžinerinių techninių ap-
saugos, priežiūros priemonių problemos, vyksta pareigūnų mokymas, jie 
rengiami dirbti ekstremaliomis sąlygomis. 

Ypatingų situacijų užkardymas – tai aktyvūs pareigūnų veiksmai, 
priemonės siekiant nutraukti nuteistųjų nusikalstamus veiksmus, išaiškinti 
riaušių organizatorius, vykdytojus bei kitus pažeidėjus, izoliuoti juos, pat-
raukti atsakomybėn ir išvengti sunkių padarinių. 

Pareigūnų veiksmai, poveikio priemonės numatyti specialiuose patai-
sos įstaigų veiklos planuose, kurie suderinami su prokuratūros, policijos, 
Vidaus reikalų ministerijai pavaldžiais vidaus tarnybos viešojo saugumo 
padaliniais. Planuose numatyti įstaigos administracijos, pagrindinių tarnybų 
pareigūnų veiksmai, kito įstaigos personalo uždaviniai bei funkcijos, kad 
greitai ir ryžtingai būtų užkardyti nuteistųjų nusikalstami veiksmai įvykių 
pradžioje. Planuojamos įstaigos pareigūnų treniruotės, mokymai kartu su 
kitų institucijų struktūrinių padalinių pareigūnais. Be to, stiprinamos kitos 
įstaigų saugumo priemonės: priešgaisrinė apsauga, numatomos avarijų iš-
vengimo, likvidavimo galimybės, draudžiamų daiktų, alkoholio, narkotinių 
medžiagų patekimo prevencijos priemonės ir kita. Labai svarbus veiksnys – 
vidinis pasirengimas, bendri suderinti veiksmai, situacijos suvokimas, įver-
tinimas ir tinkamiausio veikimo būdo pasirinkimas. 

Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros budinčiųjų pamainų ne-
atidėliotinų veiksmų atmintinė įpareigoja atitinkamų tarnybų pareigūnus 
nedelsiant pranešti apie ypatingą situaciją Kalėjimų departamentui, teritori-
nės prokuratūros prokurorui, Vidaus reikalų viešojo saugumo pajėgų ir teri-
torinio policijos komisariato budėtojams. 

Pirmojoje įvykių stadijoje pataisos įstaigos administracija, tarnybos 
sustiprina nuteistųjų priežiūrą, apsaugą, nutraukia bet kokio transporto judė-
jimą pataisos įstaigos teritorijoje, organizuoja aktyvių įvykio dalyvių išaiš-
kinimą, stebėjimą. Labai svarbu užmegzti ryšį su įvykio organizatoriais, iš-

                                                                                                            

2005 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 4/07-92 „Dėl informacijos apie ypatingus įvykius ir nusi-

kalstamas veikas laisvės atėmimo vietose perdavimo tvarkos ir laisvės atėmimo vietų apsau-

gos ir priežiūros budinčiųjų pamainų neatidėliotinų veiksmų atmintinės patvirtinimo“. 
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siaiškinti priežastis bei keliamus reikalavimus, t. y. kontroliuoti situaciją de-
rybų būdu.  

Derybininko funkciją atlieka pataisos įstaigos vadovai, Teisingumo 
ministerijos ar Kalėjimų departamento atstovai. Jei įmanoma, kviečiami 
specialiai parengti derybininkai. Pagrindinis derybų tikslas – įtikinti nuteis-
tuosius savanoriškai atsisakyti, susilaikyti nuo nusikalstamų veikų. Išaiški-
namos veiksmų pasekmės, pavojingumas, įspėjama apie įstatymuose numa-
tytą atsakomybę. Derybų taktika, laikas priklauso nuo situacijų intensyvumo. 

Pasiekus teigiamų derybų rezultatų, tolesniais veiksmais svarbu juos 
įtvirtinti, įvykdyti tas sąlygas, dėl kurių buvo įsipareigota derybose. Nelei-
džiama ir negali būti deramasi dėl vertybių, teisių ir laisvių, jei tai priešta-
rautų galiojantiems įstatymams arba darytų didesnę žalą, negu ta, kuri būtų 
neatlikus reikalaujamų įsipareigojimų. Šalims susitaikius, represinių prie-
monių galima toliau nebetaikyti. 

Jeigu per derybas nebuvo pasiekta teigiamų rezultatų, padėtis pereina į 
antrąją stadiją. Administracija taiko teisėtas priemones, kurios numatytos 
specialiuose ypatingų situacijų užkardymo planuose. Šioje stadijoje turi būti 
derinamos įtikinimo ir prievartos priemonės, siekiama kompromiso būdu 
laimėti laiko, atskirti organizatorius, įrodyti jų veiksmų beprasmiškumą ir 
nusikalstamą pobūdį. Šiuo metu labai svarbu kontroliuoti situaciją. 

Jeigu riaušės arba grupinis pasipriešinimas kelia grėsmę personalo ir 
kitų asmenų gyvybei, sveikatai ir neįmanoma šio pavojaus pašalinti pataisos 
įstaigos pajėgomis, Kalėjimų departamento direktoriaus prašymu pasitel-
kiamos Vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo ir teritorinio policijos 
komisariato pajėgos.  

Teritorinės policijos įstaigos vykdo įkalinimo įstaigų išorinę apsaugą ir 
nuteistųjų galimų pabėgimų užkardymą bei kelių blokavimą. 

Vidaus tarnybos (viešojo saugumo) dalinio vadas ar jo įgaliotas asmuo, 
įvertinęs jungtinio būrio vado pateiktą informaciją apie padėtį įstaigoje, or-
ganizuoja jungtinio būrio pajėgų įvedimą į įstaigos teritoriją ir specialiosios 
taktinės operacijos vykdymą, siekdamas atkurti viešąją tvarką, prireikus or-
ganizuoja papildomų pajėgų įvedimą pataisos įstaigos perimetro apsaugos 
sustiprinimui.  

Trečioji ypatingų situacijų užkardymo stadija yra pasirengimas 
specialiai taktinei operacijai ir jos vykdymas. 

Specialioji taktinė operacija vykdoma pagal iš anksto parengtą planą 
naudojant jungtines vidaus tarnybos, viešojo saugumo padalinių, policijos, 
pataisos įstaigų pajėgas, specialiąsias tramdymo ir technikos priemones. 
Operacijai vadovauja vidaus tarnybos (viešojo saugumo padalinio) vadas ar 
kitas jo įpareigotas pareigūnas. 
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Operacijos etapai: 
1. Pasirengimas operacijai apima situacijos vertinimą, uždavinių, pajė-

gų paskirstymą, operacijos pradžią, etapus, sąveiką, veiksmų koor-
dinavimą. Operacijos dalyviai paskirstomi į savarankiškai veikian-
čias grupes: išskaidymo, blokavimo, sulaikymo, specialiųjų priemo-
nių naudojimo, medicininių priemonių, apsaugos ir konvojavimo 
grupes. Grupių veiksmus koordinuoja operacijai vadovaujantis pa-
reigūnas. Sprendimą naudoti specialiąsias priemones, šaunamąjį 
ginklą priima kiekvienas pareigūnas, atsižvelgdamas į padėtį ir lai-
kydamasis būtinojo reikalingumo ir būtinosios ginties ribų. 

2. Operacijos pradžia ir vykdymas, įsiveržimo vietos, priemonės nu-
matomos iš anksto. Prisidengdamos specialiąja technika į numatytus 
objektus, teritorijas įsiveržia išskaidymo, blokavimo, sulaikymo, 
specialiųjų priemonių naudojimo grupės. Snaiperiai, oro desanto 
grupės veikia savarankiškai. Priešgaisrinės apsaugos, medicininės 
pagalbos, avarijų likvidavimo grupės įvedamos jų prireikus. 

3. Sulaikyti aktyvūs ypatingų situacijų dalyviai, organizatoriai, vykdy-
tojai izoliuojami tam skirtose vietose. Nukentėjusiesiems suteikiama 
reikiama medicininė pagalba. Vykdomi gaisro gesinimo, avarijų lik-
vidavimo darbai, kitos sustiprintos nuteistųjų priežiūros ir apsaugos 
priemonės. Be to, vykdomi nusikaltimų išaiškinimo, įkalčių apra-
šymo darbai, atliekami kiti procesiniai veiksmai. 

Po specialios taktinės operacijos atliekamos bendrosios asmenų, patal-
pų kratos, teritorijų apžiūros, nuteistųjų skaičiuotės ir patikrinimas. Sura-
šomi ypatingosios padėties likvidavimo padarinių aktai, įvertinami materia-
liniai nuostoliai.  

Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijų siūlymu sudaromos komisijos 
(grupės) tirti ypatingų situacijų priežastis ir aplinkybes, vertinti ir teikti pa-
siūlymus. Numatoma kaltus asmenis patraukti atsakomybėn, atlyginti mate-
rialinius nuostolius, likviduoti kitus padarinius. 

Jeigu riaušių metu buvo sunkiai sužalotų ar žuvusių žmonių arba buvo 
padaryta didelė turtinė žala, kilo kitokių sunkių padarinių, jų organizatoriai 
traukiami baudžiamojon atsakomybėn pagal Baudžiamojo kodekso 239 
straipsnį (Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas). 

Kiti riaušių dalyviai atsako už individualiai inkriminuojamus nusikals-
tamus veiksmus.  

Komisija (grupė) surenka visą informaciją, įvertina priežastis, sąlygas, 
aplinkybes ir pateikia tarnybinę išvadą dėl priemonių ypatingų situacijų pa-
dariniams likviduoti, atsakomybės ir prevencijos. 
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???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokios ypatingų situacijų pataisos įstaigose teisinės, materialinės, 

psichologinės prielaidos? 
2. Apibūdinkite ypatingų situacijų objektyviąsias ir subjektyviąsias prie-

žastis. 
3. Kokios ypatingų situacijų formos dažniausiai pasitaiko pataisos įstaigų 

veikloje? 
4. Apibūdinkite masinių riaušių, grupinio nepaklusimo, įkaitų paėmimo, 

atsisakymo valgyti ir kitų kenkiančių įprastai pataisos įstaigų veiklai 
veiksmų sudėtį ir atsakomybę už dalyvavimą šiuose veiksmuose. 

5. Apibūdinkite pataisos įstaigų administracijos prevencines priemones 
užkertant kelią ypatingoms situacijoms. 

6. Apibūdinkite ypatingų situacijų užkardymo priemones. Kokios užkar-
dymo priemonių rūšys, taikymo teisiniai, praktiniai aspektai? 

7. Kokia masinių riaušių likvidavimo, įkaitų išlaisvinimo taktika? 
8. Kokie pataisos įstaigų, Kalėjimų departamento, Vidaus reikalų ministe-

rijos vidaus tarnybos (viešojo saugumo) dalinių ir policijos padalinių 
uždaviniai užkardant ypatingas situacijas pataisos įstaigose? 

9. Kokia pabėgimų iš pataisos įstaigų užkardymo taktika? 
10. Kaip turi elgtis pataisos įstaigų administracija individualaus ir grupinio 

atsisakymo valgyti, grupinio nepaklusimo ir kitų protesto formų atve-
jais? 

11. Kaip likviduojami ypatingų situacijų padariniai? 
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4.6. PATAISOS ĮSTAIGŲ SAUGUMO PRIEMONĖS  

IR JŲ NAUDOJIMO PAGRINDAI 
 

Laisvės atėmimo bausmę atlieka asmenys, nuteisti už įvairaus pavojin-
gumo kriminalinius nusikaltimus, daugelis nuteisti ne pirmą kartą, pripažin-
ti pavojingais recidyvistais arba nuolat pažeidžiantys nustatytą bausmės at-
likimo tvarką. Kriminalinė praeitis, bausmės atlikimo sąlygos, nuolatinis 
bendravimas su panašios lemties žmonėmis veikia psichiką, emocijas, tam-
pa agresyvaus elgesio, konfliktų su savimi ir aplinka priežastimis. Konflik-
tai dažniausiai sprendžiami jėga, naudojant smurtą, fizinį susidorojimą su 
prieštaraujančiais asmenimis. Konflikto šalimi neretai tampa pataisos įstai-
gos personalas, kiti asmenys, jie grobiami kaip įkaitai, kėsinamasi į jų svei-
katą, gyvybę, todėl pataisos įstaigos administracija privalo sudaryti ir palai-
kyti saugias bausmės atlikimo, darbo sąlygas, apsaugoti įstaigą nuo išorinių 
neigiamų veiksnių. Saugi aplinka pataisos įstaigoje užtikrina asmens nelie-
čiamumą, pasitikėjimą ir veiksmingą nuteistųjų pataisą. 

Pataisos įstaigos personalo saugumas užtikrinamas teisinėmis ir orga-
nizacinėmis priemonėmis. Pirmiausia tai – baudžiamojo poveikio priemo-
nės: atsakomybė už pasikėsinimą į pareigūno, kito valstybės tarnautojo, 
darbuotojo asmens sveikatą, gyvybę panaudojus bet kokio pobūdžio smurtą, 
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pavyzdžiui, Baudžiamojo kodekso normos, numatančios atsakomybę už 
smurtą prieš pataisos įstaigų personalą riaušių metu (Baudžiamojo kodekso 
239 straipsnis), už kalinio pabėgimą pavartojus smurtą prieš sargybą, kitus 
asmenis (Baudžiamojo kodekso 241 straipsnis), už kalinio išlaisvinimą 
(Baudžiamojo kodekso 240 straipsnis), kitos normos už pasikėsinimą į pa-
reigūną, kitą asmenį, atliekantį visuomenines pareigas įstaigoje. 

Saugumą užtikrina ir kitos įtikinimo bei prievartos priemonės, naudo-
jamos nuteistųjų socialinės reabilitacijos procese. Nuteistųjų priežiūra, ap-
sauga, nuolatinė elgesio kontrolė, psichologinė terapija, skatinimas, draus-
minės priemonės visada yra patikimos saugumo prielaidos. 

Organizacinės priemonės siejamos su specialiosiomis pareigomis, tar-
nybomis, sąveika, bendrų ryšių tarp jų nustatymu. Tai – veiksmų derinimas 
ypatingų situacijų metu, ieškant pabėgusių nusikaltėlių, konvojuojant ir ki-
ta. Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų pasirašytas įsakymas „Dėl viešo-
sios tvarkos palaikymo pataisos įstaigose, susidarius ypatingai situacijai“41 
leidžia pasitelkti vidaus tarnybos viešojo saugumo dalinius ir teritorinių po-
licijos įstaigų pajėgas. 

Kitą saugumo priemonių grupę sudaro inžinerinės techninės, specialio-
sios paskirties priemonės bei šaunamieji ginklai. 

Pataisos įstaigos įrengiamos laikantis architektūrinių, inžinerinių, sau-
gumo bei sanitarinių higieninių reikalavimų (Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 
taisyklių 17–36 punktai). Nuteistųjų priežiūrai, apsaugai naudojamos šiuo-
laikinės televizijos, signalinės blokavimo priemonės padeda pataisos įstai-
gos administracijai, atskiroms tarnyboms greitai, efektyviai užkirsti kelią 
nusikalstamoms veikoms, nustatyti ir sulaikyti pažeidėjus. 

Specialiosios priemonės, šaunamieji ginklai naudojami, kai įtikinimo 
priemonėmis nepavyko užkirsti kelio teisės pažeidimui, kai yra grėsmė as-
mens sveikatai, gyvybei, teisėms, kitų sunkių padarinių kilimo galimybė. 

Bausmių vykdymo kodekso 120 straipsnyje nurodytos specialiosios 
priemonės, jų naudojimo tikslai ir ribos. Šios normos pagrindu pataisos 
įstaigoje, atsižvelgiant į teisėtvarkos pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmeny-
bę ir konkrečias aplinkybes bei situaciją, naudojamos šios specialiosios 
priemonės:  

1) antrankiai; 
2) guminės lazdos; 
3) dujos, skirtos asmens apsaugai; 
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4) tramdomieji marškiniai, surišimo priemonės; 
5) koviniai imtynių veiksmai; 
6) tarnybiniai šunys; 
7) vandensvaidžiai; 
8) šarvuočiai; 
9) gaisro gesinimo ir kitos paskirties technika. 
Šaunamieji ginklai (Bausmių vykdymo kodekso 124 straipsnis) gali 

būti naudojami tik išimtiniais atvejais, kai visi kiti įmanomi būdai ir prie-
monės jau buvo panaudoti arba nėra laiko jų naudoti. Pagal panaudos ob-
jektą specialiosios priemonės naudojamos: 

1) nuteistųjų, kalinamųjų priežiūrai; 
2) nuteistųjų, kalinamųjų apsaugai; 
3) konvojuojant; 
4) vykdant pabėgusių asmenų persekiojimą, paiešką. 
Specialiosios priemonės naudojamos ir kaip asmenų tramdymo prie-

monės tokiais atvejais:  
1) norint sutrukdyti pabėgti pervežimo metu; 
2) dėl medicininių priežasčių gydytojo nurodymu; 
3) norint sutrukdyti pakenkti sau pačiam ar kitiems asmenims arba pa-

daryti materialinę žalą. 
Bausmių vykdymo kodekso 121–124 straipsniuose nustatyti atvejai, 

kada gali būti naudojamos specialiosios priemonės ir šaunamieji ginklai (žr. 
14 schemą).  

Šaunamieji ginklai taip pat gali būti naudojami Kalėjimų departamento 
direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno žodiniu nurodymu nuteistųjų 
riaušių ar grupinio pasipriešinimo pataisos įstaigos administracijai atvejais, 
kai jų metu vyksta pogromai, padegimai, įkaitų grobimas ir kitokie tyčiniai 
veiksmai, šiurkščiai pažeidžiantys pataisos įstaigos vidaus tvarką, jeigu ki-
tais būdais ir priemonėmis nutraukti šiuos veiksmus nėra galimybės. Šau-
namuosius ginklus draudžiama naudoti, jeigu dėl to gali nukentėti pašaliniai 
asmenys ir jeigu netoliese yra lengvai užsidegančių ar sprogstančių me-
džiagų saugyklos. Šaunamuosius ginklus draudžiama naudoti prieš nepil-
namečius, moteris bei invalidus su akivaizdžiais invalidumo požymiais, iš-
skyrus atvejus, kai jie patys užpuola arba priešinasi šaunamuoju ginklu. 
Naudodami šaunamąjį ginklą, pareigūnai privalo stengtis išvengti sunkių 
pasekmių. Panaudojęs šaunamąjį ginklą, pareigūnas privalo suteikti neati-
dėliotiną medicinos pagalbą, jeigu ji būtina. Apie kiekvieną šaunamojo 
ginklo panaudojimo prieš asmenį atvejį, aplinkybes ir pasekmes privaloma 
nedelsiant pranešti Teisingumo ministerijai ir prokurorui. Prokuroras gali 
nurodyti atlikti tarnybinį patikrinimą. 
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14 schema. Specialiųjų priemonių ir šaunamųjų ginklų naudojimo atvejai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draudžiama naudoti (išskyrus antrankius) prieš moteris, nepilnamečius,  

invalidus su aiškiais invalidumo požymiais, išskyrus atvejus, kai jie patys  

užpuola arba priešinasi jėga ar ginklu 

Antrankiai, tramdomieji 
marškiniai, surišimo priemo-
nės, guminės lazdos, kovinių 

imtynių veiksmai, dujos,  
skirtos asmens apsaugai 

Tarnybiniai šunys 

- ginantis nuo užpuolimo, gre-

siančio gyvybei, sveikatai; 

- vaduojant įkaitus; 

- sulaikant, jei priešinasi; 

- atremiant saugomų objektų, 

transporto priemonių užpuo-

limą; 

- kilus riaušėms; 

- kaliniams siautėjant iki nu-

raminimo; 

- kaliniams bandant žudytis ar 

susižaloti. 

- saugant; 

- konvojuojant; 

- apžiūrint teritorijas, 

transporto priemones, 

krovinius, 

- ieškant narkotikų ir tok-

sinių priemonių; 

- vykdant nuteistųjų paieš-

ką, sulaikant pabėgusius 

asmenis; 

- ginantis nuo užpuolimo. 

Vandensvaidžiai, specia-
lios paskirties dujos, šar-
vuočiai ir kita technika 

- riaušių ar grupinio pa-

sipriešinimo atvejais 

(pogromai, padegimai, 

įkaitų grobimas ar kiti 

tyčiniai veiksmai, 

šiurkščiai pažeidžian-

tys įstaigos vidaus 

tvarką). 

 

Be įspėjimo 
 

ŠAUNAMASIS GINKLAS
Po įspėjimo balsu ir 

šūviu į viršų 

- kai nuteistieji akivaizdžiai užpuola saugomus 

objektus, pataisos įstaigos darbuotojus, kitus 

asmenis arba daro kitus tyčinius veiksmus, tie-

siogiai pavojingus šių asmenų gyvybei; 

- atremiant ginkluotą užpuolimą (įstaigos saugo-

mų objektų, darbuotojų ir kitų asmenų, konvo-

jaus); 

- kai nuteistieji bando pabėgti transporto priemo-

nėmis arba iš judančių transporto priemonių; 

- sulaikant ginklu besipriešinantį nuteistąjį; 

- sulaikant nuteistąjį, bandantį bėgti naktį ar  blo-

go matomumo sąlygomis; 

- grupinio bėgimo iš pataisos įstaigos metu. 

- saugomų objektų, pataisos įstai-

gų darbuotojų ar kitų asmenų 

užpuolimo metu; 

- kai nuteistasis bando pabėgti iš 

pataisos įstaigos arba per-

sekiojant bėgantį nuteistąjį. 
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Draudžiama specialiąsias priemones naudoti kaip baudimo priemones 
žeminant žmogaus garbę, orumą, taip pat jomis kankinti. 

Panaudojus specialiąsias priemones, šaunamąjį ginklą, surašomas tar-
nybinis pranešimas, kuriame nurodoma, kada, kur, prieš ką, kokiomis ap-
linkybėmis specialiosios priemonės, šaunamieji ginklai buvo panaudoti. Dėl 
specialiųjų priemonių ir šaunamojo ginklo panaudojimo atliekamas tarny-
binis tyrimas (išskyrus atvejus, kai konvojuojant antrankiai naudojami kaip 
prevencinė priemonė). Nukentėjusiems asmenims, taip pat pažeidėjams, 
prieš kuriuos buvo panaudotos specialiosios priemonės, nedelsiant turi būti 
suteikta medicininė pagalba. Pareigūnams, panaudojusiems specialiąsias 
priemones ir šaunamąjį ginklą, prireikus teikiama psichologo pagalba. 

Naudoti specialiąsias priemones ir šaunamąjį ginklą leidžiama parei-
gūnams, paskirtiems į pareigas Tarnybos Kalėjimų departamente statuto 
nustatyta tvarka, po įvadinio mokymo išlaikiusiems specialiųjų priemonių ir 
šaunamojo ginklo naudojimo saugumo reikalavimų įskaitas. 

Leidimą apginkluoti specialiosiomis priemonėmis ir šaunamaisiais 
ginklais tarnyboje duoda budintys direktoriaus padėjėjai ir pavaduotojai. 

Leidimą naudoti specialiosios paskirties dujas, vandensvaidžius, šar-
vuočius ir kitą techniką duoda Kalėjimų departamento direktorius arba jį 
pavaduojantis kitas pareigūnas. Vandensvaidžiai gali būti naudojami ir pa-
taisos įstaigų direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nurodymu. Apie 
vandensvaidžių, specialios paskirties dujų, šarvuočių ar kitos technikos pa-
naudojimą nedelsiant pranešama prokurorui. Prokuroras gali nurodyti atlikti 
tarnybinį patikrinimą. 

Tarnybai naudojamų ginklų, šaudmenų įsigijimo, saugojimo bei išda-
vimo (priėmimo) tvarką nustato Kalėjimų departamento direktoriaus patvir-
tinta instrukcija. Įstaigose įrengiamos ginklinės pagal specialius jų apsaugos 
reikalavimus. 

Priežiūros, apsaugos pamainoms skirtos specialios priemonės ir šau-
namieji ginklai, šaudmenys išduodami (priimami) registruojant Ryšio ir 
specialiųjų priemonių išdavimo ir priėmimo knygoje, o ginklai – Ginkluotės 
priėmimo ir išdavimo knygoje (Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 4, 5 
priedai). 

Specialiųjų priemonių, ginklų, šaudmenų apskaitą, saugojimą kontro-
liuoja įstaigos direktoriaus paskirtas atsakingas už ginkluotę pareigūnas, 
taip pat Kalėjimų departamento direktorius arba jo paskirta komisija. 
 



 

 

163 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia yra specialiųjų priemonių paskirtis, naudojimo tikslai ir teisinis 

reglamentas? 
2. Apibūdinkite specialiųjų priemonių rūšis, pateikite jų bendrą charakteris-

tiką. 
3. Kokios specialiųjų priemonių naudojimo sąlygos ir aplinkybės? 
4. Kaip užtikrinimas teisėtumo principas naudojant specialiąsias priemones 

ir atsakomybė už jų naudojimą? 
5. Apibūdinkite šaunamųjų ginklų naudojimo teisinius pagrindus, sąlygas, 

aplinkybes ir tvarką. 
6. Apibūdinkite pareigūnų kompetenciją leisti naudoti specialiąsias prie-

mones ir šaunamąjį ginklą. 
7. Kokie saugaus elgesio su specialiosiomis priemonėmis ir šaunamuoju 

ginklu reikalavimai? 
8. Apibūdinkite specialiųjų priemonių, šaunamųjų ginklų išdavimo, priė-

mimo ir saugojimo tvarką. 
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4.7. LEIDIMŲ SISTEMA PATAISOS  
ĮSTAIGOSE 

 
Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos yra specifinės valsty-

bės institucijos su joms būdinga griežtai reglamentuota vidaus tvarka, kar-
domojo kalinimo ir bausmės atlikimo režimu, leidimų reikalavimais. Įstaigų 
leidimų režimą lemia izoliavimo, saugumo laipsnis, laikomų įstaigose as-
menų sudėtis, įstaigos paskirtis, režimo rūšis ir kiti veiksniai.  

Laisvės atėmimo režimas yra nuteistųjų pataisos priemonė (Bausmių 
vykdymo kodekso 111 straipsnis). Pagrindiniai pataisos įstaigos reikalavi-
mai susiję su nuteistųjų atskirtimi, nuolatine jų priežiūra, paskirtų pareigų 
vykdymu, skirtingų sąlygų nustatymu, draudžiamų turėti daiktų kontrole, 
teisių, laisvių ribojimu ir kitais įstatyme nustatytais suvaržymais. Režimas 
numato ne tik baudžiamąją funkciją, bet ir auklėjamąją, aprūpinamąją bei 
socialinės kontrolės. Bausmių vykdymo kodekso 113 straipsnyje nustatytos 
režimo užtikrinimo priemonės, taip pat ir įėjimo į pataisos įstaigas ir išėji-
mo iš jų tvarka, t. y. įstatyme ir poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytas 
pataisos įstaigų režimas. Įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų tvarką pa-
gal Bausmių vykdymo kodekso 115 straipsnį nustato Teisingumo ministeri-
ja savo 2003 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 122 „Dėl įėjimo į pataisos 
įstaigas ir išėjimo iš jų tvarkos patvirtinimo“42. Leidimų režimo tvarką taip 
pat reglamentuoja Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, Laisvės atėmi-
mo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcija. 

Leidimų režimas – tai įeinančių (išeinančių) asmenų, įvežamų (išve-
žamų) krovinių ir įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto į tardymo izo-
liatorius ir pataisos įstaigas, areštines įleidimas (išleidimas) teisės aktais 
reglamentuota tvarka. 

Leidimų režimo paskirtis: 
1) užkardyti nuteistųjų pabėgimus; 
2) užkardyti asmenims draudžiamų turėti daiktų patekimą į įstaigų te-

ritorijas; 
3) užkardyti pašalinių asmenų patekimą į saugomus objektus; 
4) užkardyti neteisėtų krovinių įvežimą (išvežimą); 
5) nustatyti įvažiuojančio ir išvažiuojančio transporto kontrolę. 
Leidimai taip pat sudaro sąlygas užtikrinti įstaigų saugumą, įprastą 

darbą, valstybės valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų bei kitų su-

                                                 

42
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 122 

„Dėl įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, 

Nr. 41-1893. 
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interesuotų asmenų lankymąsi pataisos įstaigose. Nustatyta leidimų tvarka 
sudaro galimybę palaikyti socialinius ryšius su išoriniu pasauliu, parvykti į 
namus, dirbti už įstaigos teritorijos, taip pat padeda siekti asmenų socialinės 
reabilitacijos ir teisės pažeidimų, nusikaltimų prevencinių tikslų. 

Leidimų sistema apima fizinių asmenų, transporto priemonių ir krovi-
nių, daiktų, medikamentų ir kitų medžiagų, kurių naudojimas nuteistiesiems 
yra draudžiamas arba ribojamas, patekimą į pataisos įstaigas.  

Leidimai išduodami šioms asmenų grupėms: 
1) Kalėjimų departamento pareigūnams; 
2) pataisos įstaigų pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir 

dirbantiems pagal darbo sutartis asmenims; 
3) nuteistiesiems. 

Kitą fizinių asmenų grupę, kuriems nustatoma leidimų tvarka, sudaro: 
1) valstybės valdymo institucijų atstovai; 
2) visuomenės informavimo priemonių ir visuomeninių organiza-

cijų atstovai; 
3) religinių bendruomenių, konfesijų atstovai; 
4) advokatai, kiti įstatyminiai atstovai; 
5) užsienio valstybių ambasadų, konsulatų atstovai; 
6) užsienio valstybių institucijų (tarptautinių organizacijų) atsto-

vai; 
7) užsienio valstybių visuomeninių organizacijų atstovai, religinių 

bendruomenių ir bendrijų atstovai; 
8) užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atsto-

vai; 
9) kiti Respublikos piliečiai; 

10) užsieniečiai. 
Įeiti, įvažiuoti į pataisos įstaigų, tardymo izoliatorių teritorijas leidžia-

ma asmenims, transporto priemonėms, kuriems nustatyta tvarka išduoti nu-
statyto pavyzdžio leidimai. Nustatytos tokios leidimų rūšys: 

1) nuolatiniai leidimai; 
2) vienkartiniai leidimai; 
3) leidimai nuteistiesiems. 

Nuolatiniai leidimai išduodami tiems pataisos įstaigų, tardymo izolia-
torių, areštinių, valstybės įmonių prie pataisos įstaigų darbuotojams, kurie 
nėra pareigūnai. Leidimai išduodami asmenims, priimtiems į darbą Tarny-
bos Kalėjimų departamente statuto, Valstybės tarnybos arba Darbo kodekso 
nustatyta tvarka. 

Vienkartiniai leidimai išduodami asmenims, kuriems būtina patekti į 
įstaigų teritorijas pagal darbo pobūdį arba atvykusiems į pasimatymą su įka-
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lintais asmenimis. Vienkartiniai leidimai išduodami ir įvažiuojančioms 
transporto priemonėms. 

Nuolatinius leidimus išduoda, keičia, apskaito ir saugo pataisos įstaigų 
personalo tarnybos, o vienkartinius leidimus – šių įstaigų raštinės. Nuolati-
niai ir vienkartiniai leidimai registruojami specialiuose žurnaluose. 

Kalėjimų departamento, pataisos įstaigų ir prie jų esančių valstybės 
įmonių pareigūnai į įstaigas įleidžiami pateikę tarnybinius pažymėjimus, 
kurie išduodami remiantis Tarnybos Kalėjimų departamente statutu. 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariai, Respublikos Prezi-
dento patarėjai, Seimo kontrolieriai ir jų padėjėjai, Teisingumo ministerijos 
ir Kalėjimų departamento valstybės tarnautojai, turintys teisę tikrinti patai-
sos įstaigų veiklą, teisėjai, prokurorai, ikiteisminio tyrimo ir vidaus tyrimo 
tarnybų pareigūnai į pataisos įstaigą (iš jos) įleidžiami (išleidžiami) pateikę 
tarnybinius pažymėjimus. Advokatai į pataisos įstaigą (iš jos) įleidžiami (iš-
leidžiami) pateikę advokato pažymėjimą. Lietuvos Respublikos Seimo ir 
Vyriausybės narius, Respublikos Prezidento patarėjus, Seimo kontrolierius 
ir jų padėjėjus, Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojus, teisėjus, įei-
nančius (išeinančius) į pataisos įstaigą (iš jos), privalo lydėti šios įstaigos 
direktorius arba jo įgaliotas asmuo, o jų nesant – įstaigos direktoriaus bu-
dintysis padėjėjas arba jo pavaduotojas.  

Užsieniečiams, žurnalistams ir kitiems asmenims lankytis pataisos 
įstaigoje gali leisti pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis parei-
gūnas, arba pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojas. Kilus neaiškumų, 
šis klausimas gali būti derinamas su Kalėjimų departamento direktoriumi 
arba jį pavaduojančiu pareigūnu, arba Kalėjimų departamento direktoriaus 
pavaduotoju.  

Užsienio valstybių žurnalistai į pataisos įstaigas gali būti įleisti, jeigu 
juos akreditavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. 

Užsieniečius, žurnalistus ir kitus asmenis, besilankančius pataisos 
įstaigoje, lydi ir jų saugumą užtikrina šios įstaigos direktorius arba vienas iš 
jo pavaduotojų. 

Įeidamas į pataisos įstaigą asmuo, turintis šaunamąjį ar dujinį (pistole-
tą, revolverį) ginklą arba mobiliojo ryšio telefoną, privalo juos palikti kont-
roliniame leidimo punkte. 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariams, Respublikos Pre-
zidento patarėjams, Seimo kontrolieriams, Seimo kontrolierių padėjėjams, 
Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento valstybės tarnautojams, 
turintiems teisę tikrinti pataisos įstaigų veiklą, teisėjams, prokurorams, iki-
teisminio tyrimo ir vidaus tyrimo tarnybų pareigūnams ir pataisos įstaigos 
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vadovybei leidžiama neštis mobiliuosius telefonus į pataisos įstaigos terito-
riją. 

Jeigu pataisos įstaigos kontrolinio leidimo punkto apsaugos prižiūrėto-
jui kyla įtarimų dėl asmens arba išnešamų daiktų, jis išeinančiojo neišlei-
džia ir apie tai praneša sargybos viršininkui, įstaigos direktoriaus budinčia-
jam padėjėjui ar jo pavaduotojui. 

Asmenys, įeinantys į pataisos įstaigų ir kitų objektų, kuriuose dirba nu-
teistieji, teritorijas, negali įnešti ryšulių, rankinių ar kitų nešulių. Minėti ne-
šuliai atiduodami saugoti tam specialiai įrengtose patalpose. Bendrojo lavi-
nimo ir specialiųjų profesinių mokyklų mokytojams ir dėstytojams leidžia-
ma įsinešti į pataisos įstaigos teritoriją tik mokymo priemones, reikalingas 
užsiėmimams. 

Pataisos įstaigų apsaugos ir priežiūros bei vidaus tyrimų tarnybų parei-
gūnai prireikus turi teisę atlikti asmenų, įeinančių (išeinančių) į pataisos 
įstaigas ir kitus objektus (iš jų), kuriuose dirba nuteistieji, apžiūrą ir privalo 
patikrinti šių asmenų daiktus. Respublikos Prezidento, Lietuvos Respubli-
kos Seimo ar Vyriausybės narių, teisėjų, advokatų, prokurorų bei kitų patai-
sos įstaigų veiklos kontrolę atliekančių pareigūnų, dvasininkų apžiūra ir 
daiktų patikrinimas neatliekamas. 

Bausmių vykdymo įstatymas nuteistiesiems suteikia teisę išvykti be 
sargybos ar palydovo už įstaigos teritorijos darbo, mokymosi, gydymo rei-
kalais, aplankyti artimuosius, sergančius sunkia liga, ir kitais atvejais. Ši 
teisė suteikiama atsižvelgus į nuteistojo nusikaltimo sunkumą, nuteistojo 
asmenybę, elgesį bausmės atlikimo metu, atliktos bausmės dalį ir kitas ap-
linkybes. Leidimas naudotis tokia teise suteikiamas pataisos įstaigos direk-
toriaus įsakymu ar nutarimu. 

Trumpalaikės išvykos į namus gali būti taikomos kaip paskatinimas už 
gerą elgesį ar dėl itin svarbių šeiminių aplinkybių (Bausmių vykdymo ko-
dekso 91, 105, 140 straipsniai), dėl bendrojo lavinimo, profesinio mokymo 
arba dėl nuteistųjų dirbamo darbo pobūdžio (Bausmių vykdymo kodekso 
154 straipsnis), parvykti į namus atostogų metu (Bausmių vykdymo kodek-
so 130 straipsnis). Teisė išvykti be sargybos arba be palydos suteikia nuteis-
tajam galimybę būti darbo, bendrojo lavinimo ar profesinio mokymo laiku 
tam tikroje vietoje, teritorijoje arba vykti tam tikru maršrutu (Bausmių vyk-
dymo kodekso 156 straipsnis). Nėščios moterys ir vaikų iki trejų metų tu-
rinčios motinos gali pasinaudoti teise gyventi ne pataisos namų teritorijoje 
(Bausmių vykdymo kodekso 152 straipsnis). 

Nepilnamečiams gali būti leidžiama su palydovu nueiti į kiną, teatrą, 
koncertą, sporto varžybas ar kitus ne pataisos įstaigoje organizuojamus ren-
ginius (Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnis), taip pat pasimatymo su 
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tėvais, globėjais, artimais giminaičiais ar kitais pasitikėjimo vertais asme-
nimis metu išeiti už nepilnamečių pataisos namų teritorijos ribų aštuonioms 
valandoms arba trumpesniam laikui (Bausmių vykdymo kodekso 140 
straipsnio 7 punktas). 

Atvirojoje kolonijoje nuteistieji gali gyventi šalia įstaigos su savo šei-
momis, be priežiūros gali išvykti už kolonijos teritorijos ribų (tik Respubli-
kos teritorijoje), jeigu tai reikalinga dirbti, gydytis ar mokytis. Jie gali      
parvykti į namus kartą per savaitę arba kasmetinių atostogų metu (Bausmių 
vykdymo kodekso 91 straipsnis).  

Nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ar be paly-
dos, išėjimo (įėjimo) iš pataisos įstaigos (į ją) leidimai ir šių leidimų kontro-
liniai talonai keičiami pasikeitus nuteistųjų darbo vietai arba vaikščiojimo 
maršrutui. Šie leidimai ir kontroliniai talonai iš nuteistųjų paimami, jeigu 
jiems atimama teisė išvykti be sargybos ar be palydos, taip pat paleidžiant 
nuteistąjį iš pataisos įstaigos įstatymų nustatytais pagrindais. Į darbo vietas 
jie vyksta nustatytais maršrutais, pagal darbo pobūdį jiems leidžiama gy-
venti įstaigai priklausančiose gyvenamosiose patalpose. Už įstaigos teritori-
jos jie atlieka įvairios paskirties darbus, susijusius su įstaigos ūkine gamy-
bine veikla, jiems mokamas nustatyto dydžio atlyginimas. Tokių darbininkų 
skaičių kiekvienai įstaigai tvirtina Kalėjimų departamentas. Iš nuteistojo, 
kuris pažeidė jam nustatyto režimo reikalavimus arba elgesio taisykles, pa-
taisos įstaigos direktoriaus nutarimu gali būti atimta teisė išvykti be sargy-
bos ar palydovo.  

Teisės aktai nustato leidimų tvarką ir kitais nuteistųjų asmeninių teisių, 
laisvių įgyvendinimo atvejais. Pagal Bausmių vykdymo kodekso 152 
straipsnį nuteistoms moterims dėl nėštumo ir gimdymo, taip pat kol vaikui 
sukaks treji metai gali būti suteiktas leidimas gyventi netoli įstaigai priklau-
sančiose ar nuomojamose gyvenamosiose patalpose. Joms suteikiama teisė 
vaikščioti teritorijoje, kurios ribas nustato įstaigos vadovas. Leidimas mote-
rims gyventi ne pataisos namų teritorijoje įforminamas motyvuotu šios 
įstaigos direktoriaus nutarimu. Nuteistoms moterims išduodami nustatyto 
pavyzdžio pažymėjimai. Nuteistosios, kuri sistemingai pažeidinėja arba itin 
piktybiškai pažeidė nustatyto režimo reikalavimus arba elgesio taisykles, 
teisė gyventi ne pataisos įstaigos teritorijoje pataisos namų direktoriaus nu-
tarimu panaikinama ir ši nuteistoji perkeliama į pataisos namus tęsti baus-
mę.  

Nuteistiesiems, atliekantiems bausmę visų rūšių pataisos namuose, 
Bausmių vykdymo kodekso 104–105 straipsnių nustatytais pagrindais lei-
džiama išvykti už įstaigos ribų ne ilgiau kaip dešimčiai parų dėl sutuoktinio, 
sugyventinio, artimo giminaičio mirties ar sunkios ligos, gresiančios ligonio 
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gyvybei, arba dėl gaivalinės nelaimės, padariusios didelę materialinę žalą 
nuteistajam ar jo šeimai. Leidimą išvykti be palydovo arba su juo duoda 
įstaigos vadovas. Dokumentai, patvirtinantys artimo giminaičio mirtį ar 
sunkią ligą, yra mirties ar medicininis liudijimas ar šių dokumentų nuorašai, 
patvirtinti notaro; asmens sveikatos priežiūros įstaigos išvada (pažyma) dėl 
ligonio sunkios būklės, gresiančios jo gyvybei. Kelionę apmoka pats nuteis-
tasis arba jo giminaičiai. Apie nuteistojo išvyką pranešama vietos prokuro-
rui ir policijos komisariatui. 

Nuteistiesiems, laikomiems pataisos įstaigų lengvosiose ir paprastosio-
se grupėse, gali būti leista vieną kartą per tris mėnesius trim paroms         
parvykti į namus. Leidimas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, ga-
vus ir išnagrinėjus nuteistojo prašymą. Ši išvyka paprastai suteikiama kaip 
paskatinimas arba siekiant spręsti socialines problemas. Apie nuteistųjų iš-
vyką pranešama vietos prokurorui ir policijos komisariatui.  

Nuteistieji iš atvirųjų kolonijų pagal Bausmių vykdymo kodekso 91 
straipsnį gali išvykti už kolonijos teritorijos ribų arba į namus tokiais atve-
jais: 

1) dėl dirbamo darbo pobūdžio; 
2) mokymosi reikalais; 
3) specializuotos medicininės pagalbos, stacionarinio gydymo reika-

lais; 
4) kasmetinių atostogų; 
5) dėl individualios darbinės ar kūrybinės veiklos pobūdžio; 
6) dėl mokslinės, meninės ir kitokios veiklos pobūdžio. 
Leidimas nuteistajam išvykti už įstaigos ribų Respublikos teritorijoje 

įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu, nuteistajam išduodamas nusta-
tyto pavyzdžio leidimas.  

Atvirosiose kolonijose nuteistieji kartą per savaitę nedarbo metu gali 
parvykti į namus dviem paroms. Šios išvykos leidžiamos įstaigos direkto-
riaus įsakymu, išduodant nustatyto pavyzdžio pažymėjimą.  

Apie nuteistąjį, nustatytu laiku be pateisinamos priežasties nesugrįžusį 
į bausmės atlikimo vietą, įstaigos administracija informuoja policijos komi-
sariatą.  
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???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Apibūdinkite leidimų režimo paskirtį, teisinį reguliavimą. 
2. Apibūdinkite asmenis, kuriems nustatyta leidimų lankytis pataisos 

įstaigose tvarka. 
3. Apibūdinkite leidimų rūšis, išdavimo tvarką. 
4. Kokia Kalėjimų departamento, pataisos įstaigų ir valstybės įmonių pa-

reigūnų įėjimo (išėjimo) į įstaigas tvarka? 
5. Apibūdinkite valstybės institucijų, teisėjų, advokatų, kitų valstybės pa-

reigūnų, tarnautojų, visuomeninių organizacijų atstovų, dvasininkų, žur-
nalistų lankymosi pataisos įstaigose tvarką. 

6. Apibūdinkite transporto priemonių įvažiavimo (išvažiavimo), krovinių 
įvežimo (išvežimo) tvarką. 

7. Apibūdinkite įeinančių (išeinančių) asmenų, jų daiktų patikrinimo tvar-
ką. 

8. Kokie leidimai išduodami nuteistiesiems, kokia jų paskirtis, teisinis re-
guliavimas? 

9. Kada suteikiamas leidimas nuteistiesiems vykti be sargybos, lankytis 
namuose (trumpalaikių išvykų, atostogų metu, artimųjų sunkios ligos ar 
mirties, stichinių nelaimių atvejais)? 

10. Apibūdinkite leidimą nuteistoms nėščioms moterims ir vaikų iki trejų 
metų turinčioms nuteistoms motinoms gyventi ne pataisos įstaigų teri-
torijoje. 

11. Papasakokite apie nuteistųjų, atliekančių bausmę atvirosiose kolonijose, 
leidimą išvykti už įstaigos teritorijos. 
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4.8. PATAISOS ĮSTAIGŲ BUDĖTOJŲ TARNYBOS.  

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

Pataisos įstaigos budėtojų tarnyba užtikrina nuolatinį įstaigos valdymo 
procesą ir paros pagrindinių priemonių vykdymą, sudaro saugias kitų tarny-
bų darbo sąlygas. Budėtojų tarnyba vadovaujasi įstatymais ir poįstatymi-
niais aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymą, bendraisiais ir specifi-
niais valdymo principais bei tarptautiniais elgesio su nuteistaisiais standar-
tais. 

Tarnybos struktūra, uždaviniai, funkcijos įtvirtinti įstaigų vadovų pat-
virtintuose nuostatuose, pareigybių aprašymuose. Budėtojų tarnyba yra tie-
siogiai pavaldi įstaigos vadovui ar jį pavaduojančiam pareigūnui, jų nesant 
įstaigoje, tarnyba atlieka vadovo funkcijas suteiktos kompetencijos ribose. 

Budėtojų tarnybą sudaro apsaugos, priežiūros pamainos, kurių sudėtis, 
uždaviniai, funkcijos buvo nagrinėtos vadovėlio 4.2, 4.3 skirsniuose. 

Budėtojų tarnybos patalpos įrengiamos atskirai nuo nuteistųjų gyve-
namųjų, gamybinių pastatų ir turi būti gerai apsaugotos nuo galimų užpuo-
limų, pašalinių žmonių patekimo į tarnybines patalpas. 

Budėtojų tarnybines patalpas sudaro:  
1) budėtojų patalpa su operatyvaus valdymo pultu (radijo, telefono, te-

levizijos ryšio priemonės), techninių apsaugos priemonių valdymo 
pultu, taip pat pultu su šviesos ir garsų pavojaus signalų indikato-
riais, pranešimų priemonės (garsiakalbis); 

2) budėtojų pamainos parengimo tarnybai (instruktavimo) patalpos su 
įstaigos maketu arba teritorijų, patalpų, apsaugos perimetro ir juose 
išdėstytų apsaugos, priežiūros postų schemomis; 

3) rezervinės grupės ir poilsio patalpos; 
4) ginklinė. 
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Budėtojų tarnybos darbo pagrindinis reglamentas yra įstaigos dienot-
varkė. Pataisos įstaigose sudaroma dienotvarkė (Bausmių vykdymo kodek-
so 117 straipsnis, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 74 punktas), ku-
rioje reglamentuojamas nuteistųjų darbas, poilsis, mokymasis ir kitų rengi-
nių laikas visą parą. Kiekvienoje įstaigoje dienotvarkė nustatoma atsižvel-
giant į esamas sąlygas, pataisos įstaigų rūšį, paskirtį, įmonės darbą. Nuteis-
tiesiems dirbant keliomis pamainomis, dienotvarkė nustatoma kiekvienai 
pamainai atskirai. Poilsio ir švenčių dienomis gali būti nustatyta kitokio tu-
rinio dienotvarkė. Nuteistiesiems, laikomiems kamerų tipo patalpose, bau-
dos (drausmės) izoliatoriuje, karceryje, dienotvarkė sudaroma atsižvelgiant 
į nuobaudos atlikimo ypatumus. 

Dienotvarkėje turi būti numatytos tokios priemonės ir joms skirtas lai-
kas: 

1. Kėlimasis – 7,00 val. 
2. Rytinė mankšta, miegamosios vietos tvarkymas, tualetas – 30 min. 
3. Pusryčiai – 20 min. 
4. Skaičiuotė (patikrinimas) – iki 30 min. 
5. Vykimas į darbą – 25 min. 
6. Darbas – 8 val. (Nepilnamečių pataisos namuose – 6 val.) 
7. Pietūs – 30 min. 
8. Grįžimas iš darbo – 25 min. 
9. Psichologinės terapijos, socialinės reabilitacijos ir auklėjamojo 

darbo priemonės, mokymasis – 2–4 val. 
10. Vakarienė – 25 min. 
11. Laisvalaikis – 1–2 val. 
12. Pasirengimas miegui – 10 min. 
13. Nepertraukiamas miegas – 8 val. 
Dienotvarkė tvirtinama įstaigos direktoriaus įsakymu, paskelbiama nu-

teistiesiems, nustatoma sutartinių signalų ir komandų tvarka. Dienotvarkėje 
numatytas priemones organizuoja ir kontroliuoja budėtojų tarnyba. Už jos 
nesilaikymą, pažeidimą taikomos drausminio poveikio priemonės. Dienot-
varkė privaloma ne tik nuteistiesiems, bet ir visam įstaigos personalui. Vi-
sos pataisos įstaigų tarnybos savo darbą derina, planuoja pagal dienotvarkė-
je nustatytą laiką.  

Budėtojų tarnyba vykdo, koordinuoja ir kontroliuoja paros metu jos re-
guliavimo sričiai paskirtus uždavinius (žr. 3 lentelę). 
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3 lentelė. Budėtojų tarnybos uždaviniai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budėtojų tarnyba užtikrina nuteistųjų priėmimą į pataisos įstaigą ir 
priėmimo teisėtumą. Konvojaus pareigūnų pristatytus į pataisos įstaigas nu-
teistuosius priima įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas ir įskaitos tar-
nybos darbuotojas Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 54–67 punktuo-
se nustatyta tvarka. Priimtiems nuteistiesiems daroma asmens krata, jų tu-
rimi daiktai patikrinami. Draudžiami turėti daiktai paimami, surašomas pro-
tokolas, nuteistiesiems raštiškai sutikus, jie sunaikinami jų akivaizdoje. Pa-
tikrinama atvykusių į įstaigą nuteistųjų sveikata, atliekamas sanitarinis jų 
parengimas, nuteistieji patalpinami į karantino patalpas. Pareigūnai atlieka 
tiriamąjį, aiškinamąjį darbą, supažindina nuteistuosius su bausmės atlikimo 

• užtikrinti įprastą įstaigos darbą pamainos metu; 
• kaupti, fiksuoti informaciją apie operatyvinę padėtį įstaigoje, apie jos pasi-

keitimus informuoti administraciją, tarnybas, priimti sprendimus savo kom-
petencijos ribose; 

• koordinuoti pamainos ir kitų įstaigos tarnybų darbą; 
• užtikrinti nuteistųjų priežiūros ir apsaugos priemonių vykdymą; 
• kontroliuoti dienotvarkės vykdymą ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi; 
• priimti ir registruoti tarnybinius pranešimus apie teisės pažeidimus, taikyti 

užkardymo priemones, atlikti pirminius tyrimo veiksmus; 
• priimti naujai atvykusius nuteistuosius, įstatymu nustatyta tvarka paleisti 

nuteistuosius iš įstaigos; 
• kontroliuoti leidimų režimą; 
• budėtojų tarnybos, konvojaus pareigūnams išduoti specialiąsias priemones, 

šaunamuosius ginklus Apsaugos ir priežiūros instrukcijoje (171–173 punktai) 
nustatyta tvarka; 

• duoti leidimą apginkluoti pareigūnus specialiosiomis priemonėmis, šauna-
maisiais ginklais, kontroliuoti naudojimą ir teisėtumą; 

• apie visus įvykius nedelsiant informuoti įstaigos vadovybę, o ypatingų situaci-
jų atvejais – Teisingumo ministeriją, Kalėjimų departamentą ir teritorinius 
prokurorus; 

• atlikti kitus uždavinius, susijusius su įstaigos dienotvarke. 

BUDĖTOJŲ TARNYBOS UŽDAVINIAI
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sąlygomis, teisėmis, pareigomis. Šis laikas vadinamas adaptaciniu laikotar-
piu.  

Budėtojų tarnyba užtikrina transporto ir krovinių apžiūras bei 
transporto priemonių įvažiavimo (išvažiavimo), taip pat asmenų, įeinančių 
(išeinančių) į pataisos įstaigas, apžiūrą ir jų daiktų patikrinimo tvarką. Bu-
dėtojų tarnyba atsakinga už nuteistųjų paleidimą iš įstaigos. Asmenys palei-
džiami tik remiantis įstatyme nustatytais pagrindais (Bausmių vykdymo ko-
dekso 176 straipsnis).  

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse (323–332 punktai) bei Kar-
domojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukci-
joje (135–139 punktai) nustatyta tvarka identifikuojama paleidžiamo as-
mens asmenybė, patikrinami asmeniniai daiktai, ar asmenys aprūpinti rei-
kiamais dokumentais, sezono reikalavimus atitinkančia apranga, avalyne, 
įsitikinama paleidimo teisėtumu. 

Darbas su pristatytais į budėtojų patalpas asmenimis yra svarbus 
tarnybos uždavinys. Į budėtojų dalį pristatomi teisės pažeidėjai, nukentėję 
asmenys, sulaikyti asmenys, bandantys įnešti (įvežti), permesti į teritoriją 
draudžiamus turėti daiktus, alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas ir 
kita. Nustatoma asmenų tapatybė, padaroma asmens krata, apžiūrimi, patik-
rinami daiktai. Surašomas kratos, daiktų patikrinimo aktas, tarnybinis pra-
nešimas apie padarytą pažeidimą. Tarnybiniai pranešimai registruojami Nu-
teistųjų padarytų režimo pažeidimų apskaitos žurnale (Vidaus tvarkos tai-
syklių 39 priedas). Įtartini ar apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių 
medžiagų asmenys tikrinami medicinos darbuotojų, nustatomas ir patvirti-
namas apsvaigimas ir galimas jo laipsnis. Atsižvelgiant į pažeidimo aplin-
kybes, pažeidėjo asmenybę ir jo elgesį, įstaigos direktoriaus budintysis pa-
dėjėjas turi teisę pažeidėją laikinai uždaryti į baudos (drausmės) izoliatorių, 
karcerį iki įstaigos direktoriaus atvykimo. 

Visais atvejais nukentėjusiems asmenims turi būti suteikta pagalba, iš-
klausomi jų pareiškimai, imamasi priemonių užtikrinti jų saugumą.  

Budėtojų tarnyba organizuoja ir kontroliuoja draudžiamų daiktų 
patekimo į pataisos įstaigos teritoriją prevencijos priemones, taiko užkar-
dymo priemones. Asmenys, bandantys įvežti, įnešti, permesti per pataisos 
įstaigos perimetrą ar kitokiu būdu draudžiamus daiktus, narkotines medžia-
gas, sulaikomi, pristatomi į budėtojų dalį, nustatoma jų asmenybė, surašomi 
tarnybiniai pranešimai, kiti procesiniai dokumentai dėl patraukimo bau-
džiamojon, administracinėn ar drausminėn atsakomybėn.  

Budėtojų tarnyba nuolat kontroliuoja asmenų, įtrauktų į prevenci-
nes įskaitas (linkę pabėgti, nusižudyti, žalotis, užpulti), elgesį, jų buvimo 
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vietą, vykdo kitas prevencijos ir teisės pažeidimų užkardymo priemones 
(Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 127–139 punktai). 

Budėtojų tarnyba vykdo nuteistiesiems paskirtas pagal Bausmių vyk-
dymo kodekso 142 straipsnį nuobaudas: uždaryti į baudos (drausmės) izo-
liatorių, karcerį, perkelti į kamerų tipo patalpas, taip pat užtikrina jų laiky-
mo sąlygas ir teisėtumą. 

Be to, budėtojai tikrina maisto ruošimą, kokybę, organizuoja ir 
kontroliuoja jo išdavimą ir nuteistųjų maitinimą dienotvarkėje nustatytu lai-
ku.  

Budėtojų tarnyba atlieka ir kitas, jau nagrinėtas vadovėlyje, funkcijas, 
susijusias su nuteistųjų apsauga, priežiūra, konvojavimu, teisių įgyvendini-
mu, pareigų vykdymo kontrole. 

Budėtojų tarnybos darbą kontroliuoja, tikrina ne rečiau kaip du kartus 
per savaitę pataisos įstaigos, areštinės direktorius arba įpareigoja tai atlikti 
vieną iš savo pavaduotojų. Tarnybos darbą kontroliuoja taip pat Kalėjimų 
departamento atsakingi pareigūnai (Apsaugos ir priežiūros instrukcijos 72–
76 punktai). 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia budėtojų tarnybos paskirtis, uždaviniai? 
2. Apibūdinkite tarnybos struktūrą, valdymo tvarką. 
3. Kokios tarnybos funkcijos? 
4. Apibūdinkite tarnybos teises ir atsakomybę. 
5. Apibūdinkite įstaigos dienotvarkę ir dienotvarkėje numatytų priemonių 

organizavimą bei kontrolę. 
6. Apibūdinkite nuteistųjų skaičiuotės ir patikrinimų tvarką. 
7. Papasakokite, kaip nuteistieji išvedami į darbą, bendrojo lavinimo, pro-

fesines mokyklas, dirbti už įstaigos teritorijos ir kitus objektus, taip pat 
parvedami į įstaigą. 

8. Kokia nuteistųjų paleidimo iš pataisos įstaigų tvarka? 
9. Kaip vykdomos, kontroliuojamos teisės pažeidimų, nusikaltimų pre-

vencijos priemonės? 
10. Apibūdinkite draudžiamų daiktų patekimo į įstaigos teritoriją kontrolės 

ir užkardymo priemones. 
11. Kokia personalo darbo drausmės kontrolė? 
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12. Papasakokite apie tarnybos bendradarbiavimą su kitomis įstaigos tarny-
bomis. 

13. Kokia specialiųjų priemonių, šaunamųjų ginklų išdavimo tvarka? 
14. Kaip kontroliuojamas budėtojų tarnybos darbas? 
15. Kokia asmenų, įtrauktų į prevencines įskaitas, kontrolė? 
 
 

� Teisės aktai 

 
1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas // Valstybės žinios. 

2002, Nr. 73-3084. 112–124, 144, 145, 146, 180 straipsniai. 
2. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės // Valstybės žinios. 2003, Nr. 

76-3497. 17–36, 54–67, 281–289, 323–332 punktai. 
3. Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros inst-

rukcija // Valstybės žinios. 2005, Nr. 89-3361. 21–46, 60–66, 72–76, 
127–139 punktai. 

 
 
 
 
4.9. VIDAUS TYRIMŲ TARNYBA.  

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos vidaus tyrimų tarnyba 
yra savarankiškas struktūrinis padalinys, turi savo veiklos tikslus, uždavi-
nius, funkcijas bei jų įgyvendinimo metodus. Nuteistieji, kalinamieji įstai-
gose kasmet padaro nemažai teisės pažeidimų, susijusių su vidaus tvarkos 
taisyklių nesilaikymu, režimo pažeidimais, bausmės, kardomojo kalinimo 
atlikimo sąlygų tvarka. Padaromi įvairaus pavojingumo kriminaliniai nusi-
kaltimai: nužudymai, kūno sužalojimai, chuliganizmo atvejai, pabėgimai, 
masinės riaušės, psichotropinių ar narkotinių medžiagų įsigijimas, platini-
mas ar vartojimas ir kitos nusikalstamos veikos. Kalinių bendruomenėje 
vyksta ir kiti kriminaliniai procesai, puoselėjamos nusikaltėlių tradicijos, iš-
laikomi ryšiai su laisvėje likusiais bendrais, nusikaltėlių organizacijomis, 
siekiama nuslėpti padarytus nusikaltimus ir išvengti bausmės.  

Nusikalstamų veikų padaro ir įstaigose dirbantys pareigūnai, kiti vals-
tybės tarnautojai bei darbuotojai.  
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Pavyzdžiui, 2003–2004 metais Kalėjimų departamentui pavaldžiose 
įstaigose išaiškinta įvairaus sunkumo nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų (žr. 
4 lentelę). 
 
 
4 lentelė. Nusikaltimai ir teisės pažeidimai Kalėjimų departamentui  
               pavaldžiose įstaigose 2003–2004 m. 
 

Eil. 
Nr. 

Duomenų pavadinimas 
Iš viso 

2003 m. 
Iš viso 

2004 m. 
1 2 3 4 

1. 
Išaiškinta neteisėtų ryšių su nuteistaisiais (kalina-
maisiais): 82 112 

 1.1. pareigūnų; 10 6 
 1.2. kitų (nestatutinių) darbuotojų; 11 1 
 1.3. piliečių. 61 105 

2. Patraukta baudžiamojon atsakomybėn: 27 60 
 2.1. pareigūnų; 1 2 
 2.2. kitų (nestatutinių) darbuotojų; 1 0 
 2.3. piliečių. 25 58 

3. Patraukta administracinėn atsakomybėn: 40 50 
 3.1. pareigūnų; 0 4 
 3.2. kitų (nestatutinių) darbuotojų; 0 0 
 3.3. piliečių. 40 46 

4. Patraukta drausminėn atsakomybėn: 176 179 
 4.1. pareigūnų; 155 156 
 4.2. kitų (nestatutinių) darbuotojų. 21 23 

5. Paimta iš nuteistųjų (kalinamųjų):   
 5.1. pinigų (Lt); 241176,17 6965,41 
 5.2. alkoholinių gėrimų (l); 125,575 37 
 5.3. narkotinių medžiagų (g); 212,6852 81,38 
 5.4. stipriai veikiančių medikamentų (g); 45,6625 17,5 
 5.5. alkoholio raugo (l); 1143,05 411 
 5.6. mobiliojo ryšio telefonų (vnt.). 856 1058 

6. 
Paimta bandant perduoti nuteistiesiems (kalina-
miesiems) iš pareigūnų:   

 6.1. pinigų (Lt); 0 0 
 6.2. alkoholinių gėrimų (l); 0 0 
 6.3. narkotinių medžiagų (g); 0 32 
 6.4. stipriai veikiančių medikamentų (g); 0 0 
 6.5. mobiliojo ryšio telefonų (vnt.). 0 0 
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Eil. 
Nr. 

Duomenų pavadinimas 
Iš viso 

2003 m. 
Iš viso 

2004 m. 

7. 
Paimta bandant perduoti nuteistiesiems (kalina-
miesiems) iš kitų (nestatutinių) darbuotojų:   

 7.1. pinigų (Lt); 0 0 
 7.2. alkoholinių gėrimų (l); 1,5 1,4 
 7.3. narkotinių medžiagų (g); 40 5,89 
 7.4. stipriai veikiančių medikamentų (g); 0 0,6 
 7.5. mobiliojo ryšio telefonų (vnt.). 25 2 

8. 
Paimta bandant perduoti nuteistiesiems (kalina-
miesiems) iš piliečių:   

 8.1. pinigų (Lt); 1836,51 812 
 8.2. alkoholinių gėrimų (l); 73,05 51,5 
 8.3. narkotinių medžiagų (g); 369,363 342,4 
 8.4. stipriai veikiančių medikamentų (g); 102,051 250,2 
 8.5. mobiliojo ryšio telefonų (vnt.). 101 234 

9. Paimta duriančių, pjaunančių daiktų: 1113 1260 
 9.1. gyvenamojoje zonoje; 988 1091 
 9.2. drausminėje zonoje; 37 33 
 9.3. gamybinėje zonoje. 88 136 

 
 

Vidaus tyrimų tarnybos paskirtis yra išsiaiškinti, nutraukti teisės pažei-
dimus, nusikalstamų veikų subjektų veiksmus, patraukti asmenis įstatymuo-
se numatyton atsakomybėn, siekti nusikalstamumo prevencijos tikslų. Vi-
daus tyrimų tarnyba vadovaujasi baudžiamaisiais, bausmių vykdymo įsta-
tymais ir poįstatyminiais bausmių vykdymo aktais, tarptautiniais elgesio su 
nuteistaisiais standartais ir tarptautinėmis sutartimis. Vidaus tyrimų tarny-
bos darbo organizavimo teisės aktai yra Kalėjimų departamento direkto-
riaus 2000 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 2RN patvirtinta Vidaus tyrimų 
tarnybos darbo instrukcija43, kiti Kalėjimų departamento direktoriaus įsa-
kymai ir pataisos įstaigų vidaus tyrimų tarnybų nuostatai bei pareigybių ap-
rašymai. 

Vidaus tyrimo tarnybos veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, 
žmogaus laisvių ir teisių gerbimo bei viešumo, konfidencialumo derinimo 
principais. 

Nustatyta vidaus tyrimų tarnybos valdymo struktūra (žr. 15 schemą): 

                                                 

43
 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

įsakymas Nr. 2RN „Dėl Vidaus tyrimų tarnybos darbo instrukcijos patvirtinimo“.  
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15 schema. Vidaus tyrimų tarnybos valdymo struktūra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidaus tyrimų tarnybos struktūra, joje dirbančių darbuotojų skaičius 
priklauso nuo įstaigos paskirties, joje atliekančių bausmę asmenų skaičiaus. 

Įstaigos vidaus tyrimų tarnybos nuostatuose nustatoma struktūra, 
pavaldumo ryšiai, uždaviniai, teisės, funkcijos ir darbo organizavimo tvarka 
(nuostatai pateikiami vadovėlyje). 

Vidaus tyrimų tarnybos būdingiausi uždaviniai: 
1) rinkti, tikrinti ir nagrinėti informaciją apie įstaigoje vykstančius 

procesus, kurie nebūdingi įprastai įstaigos veiklai, prieštarauja 
bausmių vykdymo tikslams, kelia pavojų saugumui ar kitais būdais 
formuoja neigiamą kriminogeninę situaciją įstaigoje; 

2) tirti, užkardyti nuteistųjų, personalo, kitų asmenų kriminalines vei-
kas, atlikti tyrimo ir kitus baudžiamojo proceso veiksmus, aiškinan-
tis nusikaltimo aplinkybes ir objektyvią tiesą; 

3) bendradarbiauti su kitomis įstaigos tarnybomis, keistis žiniomis   
apie itin pavojingus nuteistuosius, grupuotes, įtraukti juos į preven-
cines įskaitas ir siekti jų dekriminalizavimo. Skatinti nuteistųjų tei-
giamus siekius, padėti susitaikyti su nusikaltimų aukomis, pozity-
viai keisti savo kriminalinį elgesį ir siekti kitų pataisos tikslų; 

4) bendradarbiauti su kriminalinės policijos, prokuratūros, ikiteisminio 
tyrimo ir kitomis teisėsaugos institucijomis tiriant anksčiau padary-
tus ir neatskleistus nusikaltimus, bendrai vykdyti kitas nusikalsta-
mumo prevencijos funkcijas. 

 

Pavaduotojas 

Vidaus tyrimų tarnybos skyrius 

(viršininkas) 

Pataisos įstaigos  
direktorius 

Vyresnysis  

inspektorius 

 

Inspektorius 
 

Specialistai 
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Vidaus tyrimų tarnyba šiuos uždavinius įgyvendina atlikdama tokias 
funkcijas: 

1) tiria nusikaltimų ir teisės pažeidimų sudėtį, priežastis, sąlygas, 
vykdo jų užkardymo ir prevencijos priemones; 

2) renka, kaupia, analizuoja ir realizuoja informaciją apie nuteistųjų, 
pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų bei kitų asmenų 
teisės pažeidimus, elgesį ir kriminogeninius procesus, vykstančius 
tarp šių asmenų; 

3) tiria ir užkardo kitus ypatingus įvykius ir nustato šių įvykių prie-
žastis ir sąlygas, pateikia tarnybinių tyrimų išvadas pataisos įstai-
gų direktoriui; 

4) tvarko kūno sužalojimų, buitinių, gamybinių ir kitų traumų apskai-
tą; 

5) teikia išvadas ir pasiūlymus skirstant nuteistuosius į būrius, loka-
linius sektorius, kameras, perkeliant į kitas pataisos įstaigas; 

6) analizuoja teisės pažeidimų, nusikalstamumo dinamiką, numato 
priemones jas kontroliuoti; 

7) užtikrina žinių konfidencialumą ir anonimiškumą asmenų, abipu-
sio pasitikėjimo principu suteikusių informacijos apie nusikalti-
mus ir teisės pažeidimus, saugo tokių asmenų teises ir teisėtus in-
teresus; 

8) bendradarbiauja su kriminalinės policijos, prokuratūros bei kito-
mis teisėsaugos institucijomis tiriant nusikaltimus ir vykdant jų 
prevenciją; 

9) nagrinėja nuteistųjų bei kitų asmenų pareiškimus, prašymus, 
skundus dėl pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų ne-
teisėtų veiksmų, teikia pasiūlymus dėl jų atsakomybės; 

10) atlieka tarnybinius tyrimus ir ikiteisminio tyrimo veiksmus, teikia 
išvadas ir siūlymus dėl tyrimo medžiagos perdavimo toliau pagal 
teisnumą; 

11) vykdo kitus Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento nu-
rodymus dėl nusikalstamumo prevencijos. 

Vidaus tyrimų tarnyba vadovaujasi bendrosiomis ir tik jai būdingomis 
specialiosiomis teisėmis. Specialiąsias teises reglamentuoja Baudžiamojo 
proceso, Administracinės teisės pažeidimų44 kodeksų normos, taip pat kiti 
vidaus tyrimų tarnybos organizavimą reglamentuojantys teisės aktai. 

Vidaus tyrimų tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, turi teisę 
atlikti tarnybinius tyrimus, patikrinimus, reikalauti iš nuteistųjų, personalo, 

                                                 

44
 Administracinės teisės pažeidimų kodeksas // Valstybės žinios. 1985. Nr. 1-1. 
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kitų darbuotojų ir asmenų savo veiksmų paaiškinimo atliekant ikiteisminio 
tyrimo veiksmus, apklausti kaip baudžiamojo proceso dalyvius. Be to, vi-
daus tyrimų tarnybos pareigūnai turi teisę dalyvauti, duoti nurodymus atlie-
kant kitas priemones, numatytas Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse 
bei Apsaugos ir priežiūros instrukcijoje, turi teisę pagal savo kompetenciją 
siūlyti keisti, papildyti teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos veiklą,         
teikti pasiūlymus dėl asmenų patraukimo atsakomybėn, jos formos ir prie-
monių. 

Vidaus tyrimų tarnybos darbo organizavimo pagrindas yra darbo pla-
nai. Darbo planai sudaromi metams, ketvirčiui. Numatomos perspektyvi-
nės, prioritetinės ar strateginės veiklos kryptys, priemonės šalinti teisės pa-
žeidimų priežastis, sąlygas, diegti bendrąsias ir specialiąsias nusikalstamu-
mo prevencijos priemones. 

Tarnyba apibendrina ir analizuoja prevencinės veiklos rezultatus, teikia 
informaciją apie kriminogeninius pokyčius pataisos įstaigos administracijai. 
Kas mėnesį teikia analitinę veiklos pažymą Kalėjimų departamento Vidaus 
tyrimų tarnybos skyriui. 

Vidaus tyrimų tarnybos veiklą koordinuoja ir kontroliuoja pataisos 
įstaigos direktorius ar pagal jam suteiktus įgaliojimus direktoriaus pavaduo-
tojas apsaugai ir priežiūrai. Visų pataisos įstaigų vidaus tyrimų tarnybą or-
ganizuoja ir kontroliuoja bendrosios kompetencijos tvarka Kalėjimų depar-
tamento direktorius ar jo pavaduotojas pagal kompetenciją bei Departamen-
to Vidaus tyrimų tarnybos skyrius. 

Kalėjimų departamento Vidaus tyrimų tarnybos skyrius organizuoja, 
kontroliuoja ir koordinuoja pataisos įstaigų atitinkamas vidaus tyrimų tar-
nybas, teikia joms metodinę, teisinę bei praktinę pagalbą, renka, kaupia,       
sistemina, apibendrina pataisos įstaigų, kitų teisingumo institucijų informa-
ciją apie kriminogeninę situaciją, atlieka tyrimus, rengia sprendimus, teisės 
aktų projektus, atitinkančius kompetenciją. Be to, užtikrina bausmių vyk-
dymo sistemos dalyvavimą bendrose Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse 
nusikalstamumo prevencijos programose. 

Vidaus tyrimų tarnybos veiklos organizacinis pagrindas yra šios tarny-
bos nuostatai. 
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VIDAUS TYRIMŲ TARNYBOS NUOSTATAI 
(pavyzdys) 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vidaus tyrimų tarnyba yra struktūrinis pataisos namų padalinys. 
2. Vidaus tyrimų tarnyba išaiškina, užkardo rengiamą ir nutraukia da-

romą įstaigoje laikomų nuteistųjų bei valstybės įmonėje prie pataisos įstai-
gos dirbančių pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų ir kitų asme-
nų nusikalstamą veiką, kitus pataisos įstaigos vidaus tvarkos pažeidimus bei 
bendradarbiauja šiais klausimais su policijos ir kitomis teisėsaugos institu-
cijomis, įteikia nuteistajam atsiųstus laiškus, taip pat nuteistųjų įteiktus 
laiškus išsiunčia adresatams. 

3. Vidaus tyrimų tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respub-
likos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais 
teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos 
Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisin-
gumo ministro ir Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais, kitais tei-
sės aktais, Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių tardymo izoliatorių ir 
pataisos įstaigų vidaus tyrimų tarnybų darbo instrukcija ir šiais nuostatais. 

4. Vidaus tyrimų tarnybos veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, 
humanizmo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, nuteistųjų lygybės taikant 
bausmių vykdymo įstatymus, viešumo ir konfidencialumo derinimo princi-
pais. 

5. Vidaus tyrimų tarnyba yra pavaldi įstaigos direktoriui ir pavaduoto-
jui. 
 

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

6. Pagrindiniai vidaus tyrimų tarnybos uždaviniai yra: 
6.1. užkardyti, nutraukti ir tirti įstaigoje laikomų nuteistųjų bei joje ir 

valstybės įmonėje prie pataisos įstaigos dirbančių pareigūnų, kitų valstybės 
tarnautojų, darbuotojų bei kitų asmenų nusikalstamą veiklą, kitus įstaigos ar 
įmonės vidaus tvarkos pažeidimus; 

6.2. rinkti, tikrinti ir realizuoti informaciją apie vidaus tyrimų tarnybos 
dėmesio objektus bei asmenis; 

6.3. kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją apie įstaigoje laikomų 
nuteistųjų bei valstybės įmonėje prie pataisos įstaigos dirbančių pareigūnų, 
kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų bei kitų asmenų teisės pažeidimus, ne-
teisėtą elgesį ir kriminogeninius procesus, vykstančius tarp šių asmenų. 
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7. Vidaus tyrimų tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius: 
7.1. įgyvendina nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų išaiškinimo ir jų 

prevencijos priemones; 
7.2. renka, kaupia ir realizuoja informaciją apie pataisos įstaigose lai-

komų nuteistųjų bei joje ir valstybės įmonėje prie pataisos įstaigos dirban-
čių pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų bei kitų asmenų teisės 
pažeidimus, neteisėtą elgesį ir kriminogeninius procesus, vykstančius tarp 
šių asmenų; 

7.3 renka, kaupia ir realizuoja informaciją apie nusikalstamą veiką arba 
neteisėtais ryšiais su nuteistaisiais įtariamus pataisos įstaigos ir valstybės 
įmonės prie pataisos namų pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus, darbuo-
tojus bei kitus asmenis; 

7.4. tiria ir užkardo kitus ypatingus įvykius pataisos įstaigoje ir valsty-
bės įmonėje prie pataisos įstaigos, nustato šių įvykių priežastis ir sąlygas, 
pateikia tarnybinių tyrimų išvadas Kalėjimų departamento Vidaus tyrimų 
tarnybai; 

7.5. tvarko kūno sužalojimų, buitinių, gamybinių ir kitų traumų apskaitą; 
7.6. įstaigoje skiria kameras nuteistiesiems baudos izoliatoriuose ir 

kamerų tipo patalpose; 
7.7. analizuoja bei prognozuoja nusikalstamumo, teisės pažeidimų di-

namiką įstaigoje ir valstybės įmonėje prie pataisos įstaigos; 
7.8. garantuoja konfidencialumą ir anonimiškumą asmenų, abipusio 

pasitikėjimo principu suteikusių informaciją apie nusikaltimus ir teisės pa-
žeidimus, saugo tokių asmenų teises ir teisėtus interesus; 

7.9. bendradarbiauja su kriminalinės policijos, prokuratūros bei kitų 
teisėsaugos institucijų pareigūnais; 

7.10. Kalėjimų departamento, įstaigos direktoriaus arba jo pavaduoto-
jo, taip pat Kalėjimų departamento Vidaus tyrimų tarnybos pareigūnų pave-
dimu nagrinėja nuteistųjų bei kitų asmenų prašymus ir skundus dėl įstaigos, 
valstybės įmonės prie pataisos įstaigos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų 
ir darbuotojų neteisėtų veiksmų ir rengia atsakymų projektus; 

7.11. Kalėjimų departamento, įstaigos direktoriaus arba jo pavaduoto-
jo, taip pat Kalėjimų departamento Vidaus tyrimų tarnybos pareigūnų pave-
dimu atlieka tarnybinius tyrimus ir, atsižvelgdami į tyrimų rezultatus, teikia 
išvadas ir siūlymus; 

7.12. įstaigos direktoriaus pavedimu atlieka ikiteisminį tyrimą; 
7.13. įteikia nuteistajam jo vardu gautus laiškus, taip pat nuteistųjų 

įteiktus laiškus išsiunčia adresatams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 
tos dienos, kurią laiškas buvo gautas arba nuteistojo įteiktas; 
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7.14. vykdo kitus Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento bei 
įstaigos vadovybės teisėtus nurodymus. 
 
 

III. VIDAUS TYRIMŲ TARNYBOS TEISĖS 
 

8. Vidaus tyrimų tarnybos pareigūnas, įgyvendindamas jam pavestus 
uždavinius ir funkcijas įstaigoje ir valstybės įmonėje prie pataisos įstaigos, 
turi teisę: 

8.1 atlikti tarnybinius tyrimus, patikrinimus bei vykdydamas prevenci-
nes ir profilaktines priemones susipažinti su visų tarnybų darbo organiza-
vimu ir dokumentais, paimti ar gauti jų nuorašus, daryti reikiamų dokumen-
tų išrašus, gauti informaciją vidaus tyrimų tarnybos kompetencijai priklau-
sančiais klausimais; 

8.2. išreikalauti iš kitų tarnybų mėnesio, ketvirčio, pusmečio, metų ir 
kitas ataskaitas, reikalingas vidaus tyrimų tarnybos nuostatuose numaty-
tiems uždaviniams įvykdyti; 

8.3. daryti pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės 
ir darbo veiklos bei elgesio patikrinimus; 

8.4. išreikalauti iš nuteistųjų, pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų, dar-
buotojų bei kitų asmenų paaiškinimus ir pasiaiškinimus; 

8.5. pagal konkrečią tarnybinio tyrimo medžiagą iškviesti į apklausą 
nuteistuosius, pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus, darbuotojus bei kitus 
asmenis; 

8.6. nusikaltimų ir kitų pažeidimų prevencijos tikslu rinkti, kaupti ir 
realizuoti informaciją apie nuteistuosius, pareigūnus, valstybės tarnautojus, 
darbuotojus bei kitus asmenis; 

8.7. dalyvauti atestacinių komisijų posėdžiuose atestuojant pareigūnus; 
8.8. kartu su kitomis teisėsaugos institucijomis atlikti kitus veiksmus 

siekiant įgyvendinti vidaus tyrimų tarnybos uždavinius. 
 

 
IV. VIDAUS TYRIMŲ TARNYBOS DARBO  

ORGANIZAVIMAS 
 

9. Vidaus tyrimų tarnyboje patvirtintos pareigybės: vyresnysis inspek-
torius, tarnybos viršininko inspektorius, specialistas. 

10. Vidaus tyrimų tarnybos darbo organizavimo pagrindas yra pataisos 
namų vidaus tyrimų tarnybos darbo planai. 
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11. Vidaus tyrimų tarnybos darbą kuruoja įstaigos direktoriaus pava-
duotojas, kuris kartu su vidaus tyrimų tarnybos vyresniuoju inspektoriumi 
atsako už vidaus tyrimų tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

12. Nesant vidaus tyrimų tarnybos viršininko (atostogos, liga, koman-
diruotė ir pan.), jo pareigas atlieka vyresnysis inspektorius ar direktoriaus 
pavaduotojas. 

13. Nesant vidaus tyrimų tarnyboje vyresniojo inspektoriaus arba ins-
pektoriaus, pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu jo funkcijos laikinai pe-
rduodamos kitam tarnybos inspektoriui arba specialistui. 

14. Vidaus tyrimų tarnybos darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsako-
mybę nustato Vidaus tyrimų tarnybų darbo instrukcija, pareigybės aprašy-
mas. 

15. Direktoriaus pavaduotojas supažindina pasirašytinai naujai priim-
tus į vidaus tyrimų tarnybą darbuotojus su pareigybių aprašymais. 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia vidaus tyrimų tarnybos paskirtis? 
2. Kokia vidaus tyrimų tarnybos organizavimo, veiklos teisinė reglamento 

tvarka? 
3. Kokie vidaus tyrimų tarnybos uždaviniai, veiklos kryptys? Kokios užda-

vinių sąsajos su bendraisiais pataisos įstaigų tikslais, uždaviniais? 
4. Apibūdinkite vidaus tyrimų tarnybos bendrąsias ir specialiąsias teises, 

funkcijas, kompetenciją. 
5. Kaip tiriama, vertinama pataisos įstaigos kriminogeninė situacija, suda-

romi teisės pažeidimų, nusikaltimų prevencijos planai ir organizuojamas 
jų vykdymas bei kontrolė? 

6. Kokia teisės pažeidimų, nusikaltimų, personalo netarnybinių ryšių tyrimo 
tvarka? Kokia tarnybinių patikrinimų, išvadų pateikimo tvarka? 

7. Kaip organizuojamas vidaus tyrimų tarnybos bendradarbiavimas su ki-
tomis pataisos įstaigos tarnybomis, policijos komisariatais, ikiteisminio 
tyrimo institucijomis bei kitomis teisėsaugos institucijomis? 

8. Kokia Kalėjimų departamento Vidaus tyrimų tarnybos skyriaus kompe-
tencija organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pataisos įstaigų vidaus ty-
rimų tarnybas? 

9. Pagal kokius veiklos rodiklius vertinama vidaus tyrimų tarnyba, daromos 
išvados ir sudaromos veiklos programos? 
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5 skyrius.  

ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ LAISVĖS 

ATĖMIMO BAUSMĘ, SOCIALINĖ  

REABILITACIJA 
 
 
 
 
 
5.1. SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBOS 

PASKIRTIS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR 
ORGANIZACINIAI PAGRINDAI 

 

Bausmė yra valstybės prievartos priemonė (Baudžiamojo kodekso 
41 straipsnis), kurios paskirtis yra ne tik nubausti nusikaltimą padariusį as-
menį, bet ir siekti, kad atlikę bausmę asmenys laikytųsi valstybėje galiojan-
čių įstatymų ir nedarytų naujų nusikaltimų, pasikeistų taip, kad atlikę baus-
mę sąžiningai dirbtų, savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir prie-
monėmis. Tipinės minimalios elgesio su kaliniais taisyklės teigia, kad nuos-
prendžio įkalinti ar apskritai atimti laisvę tikslas ir pateisinimas yra apginti 
visuomenę ir užkirsti kelią jai gresiantiems nusikaltimams. Šį tikslą galima 
pasiekti tik tuo atveju, jei išbuvęs įkalinimo laiką ir grįžęs į normalų visuo-
menės gyvenimą teisės pažeidėjas ne tik norėtų, bet ir galėtų paklusti įsta-
tymams ir pats save išlaikytų (58 taisyklė). Šiam tikslui įstaiga turėtų pa-
naudoti visas turimas ir, jos manymu, tinkamas pataisos, auklėjamąsias, do-
rovines, dvasines ir kitas priemones, pagalbos formas, atsižvelgdama į 
kiekvieno kalinio perauklėjimo poreikius (59 taisyklė). Taip pat šiems tiks-
lams reikia panaudoti kalinių mokymą, profesinį orientavimą ir parengimą, 
konkrečių socialinių atvejų tyrimą, konsultavimą įsidarbinimo klausimais, 
fizinį auklėjimą ir charakterio stiprinimą pagal kiekvieno kalinio individua-
lius poreikius, jo socialinę padėtį, nusikaltimo istoriją, fizinius ir protinius 
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sugebėjimus ir galimybes, temperamentą, bausmės trukmę ir perspektyvas 
po paleidimo (66 taisyklė). 

Tam tikslui pataisos įstaigoje naudojamos būtinos teisinės, organizaci-
nės ir valdymo priemonės, kurios sudaro ir įgyvendina nuteistųjų socialinės 
reabilitacijos procesą. Nuteistųjų socialinė reabilitacija ir integracija į vi-
suomenę vykdoma bausmių vykdymo įstatyme nustatytomis priemonėmis 
(Bausmių vykdymo kodekso 111 straipsnis): 

1) laisvės atėmimo bausmės režimu, 
2) nuteistųjų darbu, 
3) socialine reabilitacija, 
4) bendruoju lavinimu bei profesiniu mokymu. 
Teisingumo ministerija, siekdama sudaryti bausmių vykdymo sąlygas, 

užtikrinančias žmogaus orumą bei įstatymuose įtvirtintus reikalavimus, pa-
deda užtikrinti bausmių ir kardomojo kalinimo vykdymą, nuteistųjų integ-
ravimą į visuomenę (Teisingumo ministerijos nuostatų 9, 9.1 punktai). Ka-
lėjimų departamentas tiesiogiai sprendžia pataisos įstaigose laikomų asme-
nų pataisos ir reabilitacijos klausimus, teikia metodinę bei praktinę pagalbą 
įstaigų administracijai, analizuoja pataisos proceso veiksmingumą, apro-
buoja ir rekomenduoja diegti penitencinės teisės, psichologijos, edukacijos 
mokslu pagrįstas poveikio priemones, tapačias Europos valstybių iniciaty-
vas. 

Pataisos įstaigose nuteistųjų socialinę reabilitaciją organizuoja pataisos 
įstaigų administracija. Teisę dalyvauti šiame darbe turi valstybės ir savival-
dybių institucijos ir įstaigos, visuomeninės organizacijos, religinės ben-
druomenės ir bendrijos, jų nariai, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys (Baus-
mių vykdymo kodekso 8 straipsnis). 

Tiesiogiai nuteistųjų socialinę reabilitaciją organizuoja ir kontroliuoja 
pataisos įstaigos socialinės reabilitacijos tarnyba (žr. 16 schemą). 

Socialinės reabilitacijos tarnyba privalo įgyvendinti bausmių vykdymo 
įstatyme bei poįstatyminiuose aktuose numatytus pagrindinius nuteistųjų 
socialinės reabilitacijos tikslus, uždavinius ir funkcijas: 

1) įgyvendinti valstybės baudžiamąją ir bausmių vykdymo politiką, 
jos principus, mažinti žalingą kalinimo sąlygų poveikį asmeniui ir 
sudaryti palankias sąlygas pasitaisyti; 

2) padėti nuteistiesiems tapti įstatymus, žmogiškąsias vertybes ir vi-
suomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis; 

3) išmokyti nuteistuosius gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir tei-
sėtomis priemonėmis; 

4) sudaryti sąlygas po bausmės atlikimo grįžti į visuomenę; 
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5) skatinti nuteistuosius keisti savo elgesį bei palaikyti šeimos ir kitus 
socialinius ryšius; 

6) vykdyti ilgalaikę nuteistųjų visuomeninio elgesio korekciją; 
7) tenkinti nuteistųjų socialinius, dvasinius ir kultūrinius poreikius.  
 
 

16 schema. Socialinės reabilitacijos tarnybos sudėtis ir vidinis pavaldumas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialinės reabilitacijos uždavinius socialinės reabilitacijos tarnyba 
įgyvendina atlikdama šias funkcijas: 

1) teikdama pasiūlymus, planuodama savo veiklą, apibendrindama 
darbo patirtį, ieškodama ir diegdama naujus efektyvius darbo meto-
dus ir formas; 

2) kontroliuodama, kaip nuteistieji vykdo bausmės atlikimo režimo 
reikalavimus, jiems skirtas pareigas, laikosi vidaus tvarkos taisyk-
lių, nustatytų draudimų bei kitų bausmės atlikimo sąlygų; 
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3) taikydama, analizuodama ir apibendrindama skatinimo ir drausmi-
nių nuobaudų skyrimo praktiką, veiksmingumą, teikdama pasiūly-
mus pataisos įstaigos administracijai ją tobulinti; 

4) vykdydama nuteistųjų socialinės reabilitacijos priemones, progra-
mas, užtikrindama nuoseklų pataisos procesą nuo nuteistojo atvy-
kimo iki paleidimo iš pataisos įstaigos; 

5) organizuodama ir vykdydama individualaus ir grupinio darbo prie-
mones, teisinį, dorovinį, estetinį švietimą, kitas asmenybės ugdymo 
priemones; 

6) skatindama nuteistuosius dirbti, mokytis, įsigyti specialybę, daly-
vauti fizinio lavinimo, saviveiklos, meninės kūrybos, sveikos gy-
vensenos ir kitose ugdymo programose; 

7) nagrinėdama skundus, pareiškimus, priimdama nuteistuosius asme-
niniais klausimais, padėdama spręsti asmenines problemas, organi-
zuodama paramos teikimą stokojantiems asmenims; 

8) organizuodama nuteistųjų rengimo paleidimui programas, teikdama 
pagalbą sėkmingai integruotis į visuomenę per darbo biržas, miestų, 
rajonų savivaldybes, visuomenines organizacijas ir bendruomenę; 

9) bendradarbiaudama su kitomis pataisos įstaigos tarnybomis, valsty-
bės institucijomis teisės pažeidimų, nusikaltimų prevencijos srityje, 
siekdama kitų programinių bausmės vykdymo tikslų. 

Socialinės reabilitacijos tarnybos organizacinis veiklos pagrindas yra 
tarnybos nuostatai, darbo planai ir socialinių darbuotojų pareigybių apra-
šymai. 

Socialinės reabilitacijos tarnybos pareigūnų pareigybės aprašymas nu-
stato pareigybės paskirtį, teises, funkcijas, atsakomybę ir kitus konkrečiai 
pareigybei privalomus reikalavimus.  

 
 
 
SOCIALINĖS REABILITACIJOS TARNYBOS PAREIGŪNO 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
(pavyzdys) 

 
 
1. Pareigybės charakteristika 
1.1. Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkas yra karjeros valstybės 

tarnautojas (statutinis). 
1.2. Pareigybės lygis – B.  
1.3. Pareigybės kategorija – 12.  
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2. Paskirtis 
Pataisos namų socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko pareigybė 

skirta organizuoti ir kontroliuoti socialinės reabilitacijos priemonių vykdy-
mą pataisos įstaigoje. 

3. Reikalavimai  
3.1. Turėti aukštąjį pedagoginį ar teisinį išsilavinimą arba jiems prily-

gintą išsilavinimą. 
3.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reg-

lamentuojančius pataisos įstaigų veiklą, bei asmenų, atliekančių laisvės at-
ėmimo bausmę, resocializaciją. 

3.3. Žinoti pedagogikos ir psichologijos metodų taikymo pagrindus. 
3.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir reng-

ti išvadas. 
3.5. Mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu. 
3.6. Mokėti valstybinę (lietuvių) kalbą, išmanyti raštvedybos taisykles. 
3.7. Būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti.  
3.8. Atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 
4. Pareigybės funkcijos 
4.1. Planuoti socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimą pataisos 

įstaigoje. 
4.2. Analizuoti socialinės reabilitacijos rezultatus būriuose, apibendrin-

ti juos ir rengti pasiūlymus darbui gerinti. Teikti metodinę pagalbą tarnybos 
klausimais. 

4.3. Organizuoti ir kontroliuoti nuteistųjų pataisos priemonių (Bausmių 
vykdymo kodekso 111 straipsnis) realizavimą skyriuje, būriuose. Koordi-
nuoti būrio viršininkų (socialinių darbuotojų) darbą su kitomis pataisos 
įstaigos tarnybomis. 

4.4. Organizuoti bendro pobūdžio švietimo, ugdymo, sporto, kultūros 
renginius. 

4.5. Bendradarbiauti su kitomis valstybės, vietos savivaldos instituci-
jomis, visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis. 

4.6. Tirti nuteistųjų asmeninių problemų, poreikių sprendimą, sociali-
nės paramos teikimą būriuose, teikti pasiūlymus tą darbą gerinti. 

4.7. Kontroliuoti nuteistųjų skatinimo ir drausminių priemonių praktiką 
būriuose, aiškintis teisės pažeidimų priežastis, sąlygas ir dalyvauti jų pre-
vencijoje. 

4.8. Priimti nuteistuosius asmeniniais klausimais, konsultuoti, padėti 
spręsti asmenines, šeimos, darbo ir kitas problemas. 
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4.9. Vykdyti kitas su tarnyba susijusias funkcijas, įstaigos administra-
cijos pavedimus. 

5. Teisės 
5.1 Gauti reikalingą informaciją iš skyriui pavaldžių padalinių ir kitų 

tarnybų. 
5.2. Pagal savo kompetenciją priimti sprendimus, reikalauti juos vyk-

dyti. 
5.3. Reikalauti tarnybinės darbo drausmės iš pavaldžių pareigūnų. Siū-

lyti skatinimo ir nuobaudos priemones. 
5.4. Dalyvauti pataisos įstaigos kituose administravimo reikaluose, 

reikšti savo iniciatyvas, pasiūlymus darbo, socialinės aplinkos gerinimo 
klausimais. 

6. Atsakomybė 
Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkas atsako už: 
6.1. Socialinės reabilitacijos priemonių įgyvendinimą skyriaus struktū-

riniuose padaliniuose. 
6.2 Darbo rezultatų analizę, vertinimą, ataskaitas pagal nustatytas for-

mas ir terminus. 
6.3. Tarnybinę ir darbo drausmę pavaldžiuose padaliniuose. 
6.4. Kokybišką dokumentacijos tvarkymą. 
6.5. Sprendimų kokybę. 
6.6. Darbo saugos reikalavimų laikymąsi. 
6.7. Savo tarnybinių pareigų vykdymą. 
 
 
 
Socialinės reabilitacijos darbas planuojamas pataisos įstaigos metų 

plane, socialinės reabilitacijos skyriaus planuose ir pareigūnų darbo planuo-
se, taip pat ir kitų renginių organizavimo planuose, pavyzdžiui, dorovinio, 
teisinio ugdymo, kultūrinių, sportinių renginių. 

Darbo planai yra tarnybos valdymo aktai, jie sudaromi pagal bendrus 
metodinius reikalavimus ir struktūrą. Planuojamos priemonės turi būti 
konkrečios, tikslingos, pagrįstos objektyvia informacija, intelektiniais ir 
materialiniais resursais. Vykdytojai turi būti kontroliuojami ir privalo atsi-
skaityti nustatyta tvarka, pavyzdžiui, ataskaita, pažyma, pranešimu, įrašu, 
pažyma apie priemonės įvykdymo rezultatus, aplinkybes, sutrukdžiusias 
reikiamai įvykdyti planą. Planuojamos priemonės gali būti koreguojamos, 
keičiamos, papildomos, nustatoma sąveika su kitomis tarnybomis. 
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Socialinės reabilitacijos plane turėtų būti numatytos tokios priemo-
nės: 

1. Tarnybos tam tikro laikotarpio (pavyzdžiui, ketvirčio, metų) darbo 
analizė; priemonių vykdymo rezultatai, vertinimas; trūkumai; priežastys, 
aplinkybės, sutrukdžiusios pasiekti planuotus rezultatus; teisės pažeidimų, 
kitų negatyvių reiškinių aplinkybių analizė, prevencija; darbo kryptys, už-
daviniai, prioritetai kitą ketvirtį, kitais metais. 

2. Organizacinis metodinis darbas. Tai – susirinkimai, komisijų posė-
džiai, metodinių priemonių, adaptacijos, pataisos, integracijos programų 
rengimas ir kt. 

3. Vidaus tvarkos užtikrinimo priemonės. Teisės pažeidimų prevencija. 
4. Individualus darbas su nuteistaisiais. Adaptacijos, pataisos programų 

vykdymas. 
5. Nuteistųjų mokymo (bendrojo, profesinio) proceso kontrolė, pagal-

ba, skatinimas. 
6. Teisinio, socialinio švietimo organizavimas. 
7. Darbas su nuteistųjų šeima, artimaisiais (socialinių ryšių restauraci-

ja). 
8. Nuteistųjų įdarbinimo problemų sprendimas. 
9. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programos vykdymas; rengimas 

paleidimui, socialinės, materialinės paramos teikimas, kitų asmeninių pro-
blemų sprendimas (įdarbinimo, būsto, sveikatos ir kt.). 

10. Kultūrinės, sportinės priemonės; meno saviveiklos, kūrybos skati-
nimas; bendravimas su visuomeninėmis, meno, sporto organizacijomis, re-
liginių bendruomenių atstovais. 

 
 

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PRIEMONIŲ PLANO 
STRUKTŪRA  

(pavyzdys) 
 

Pataisos namų būrio socialinės reabilitacijos 
priemonių planas metų ketvirčiui 

 
Būryje ataskaitiniu laikotarpiu yra 84 nuteistieji. Išvyko 10 nuteistųjų, 

atvyko 8 nuteistieji.  
Valstybės įmonėje įdarbinti 35 nuteistieji. 
70 proc. nuteistųjų įtraukti į pataisos, švietimo, ugdymo programas. 20 

nuteistųjų lanko bendrojo lavinimo mokyklą, 30 mokosi profesinės mokyk-
los filiale.  
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Per ataskaitinį laikotarpį užfiksuota 60 teisės pažeidimų. Iš jų: 
1. Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai – 7. 
2. Bausmės atlikimo režimo pažeidimai – 2. 
3. Neišėjimas į darbą – 3. 
4. Draudžiamų daiktų laikymas – 9. 
5. Muštynės brigadoje – 4. 
6. Kiti pažeidimai – 35. 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo planuotos 35 individualaus ir 15 grupinio 

pobūdžio priemonių. Įvykdytos visos ir 10 papildomų.  
Planuojamo ketvirčio plane pirmumą reikia teikti nuteistųjų teisinio, 

dorovinio ugdymo priemonėms, socialinių ryšių su šeima atstatymui, teisės 
pažeidimų prevencijai.  

II ketvirčiui planuojamos tokios priemonės: 
 

Priemonės pavadinimas Data 
Atsakingas 

asmuo 
Įvykdymas 

1 2 3 4 
1. Organizacinis darbas: 
1.1. Organizuoti bendrus būrio nuteistųjų susi-

rinkimus: 
- sausio mėn., 
- vasario mėn., 
- kovo mėn. 

1.2. Sudaryti ir suderinti būrio nuteistųjų as-
meninių pasimatymų grafikus. 

1.3. Sudaryti nuteistųjų, kuriems būtina socia-
linė pagalba, sąrašus. 

1.4. Organizuoti vaizdinės agitacijos stendo 
nuolatinį atnaujinimą. 

1.5. Suteikti gerai besielgiantiems nuteistie-
siems galimybę dažniau matytis su arti-
maisiais.  

1.6. Organizuoti poilsio kambario remonto dar-
bus. 

2. Priežiūra ir režimo užtikrinimas:  
2.1. Organizuoti ir vykdyti nuteistųjų bendrą 

išorės apžiūrą. 
2.2. Pokalbiai su nuteistaisiais, pažeidusiais 

VTT reikalavimus, pažeidimo priežasčių 
aiškinimasis. 

2.3. Dalyvauti įstaigos masiniuose renginiuose, 
susirinkimuose. 

 
 
 

31 d. 
28 d. 
31 d. 

Iki mėn.  
20 d. 

Iki mėn.  
5 d. 

Kas mėnesį
 

I ketvirtį 
 
 

Vasarį-
kovą 

 
Nuolat 

 
I ketvirtis 

 
 

Renginių 
metu 

 
Būrio  

viršininkas 
Kitų tar-
nybų at-
stovai 
Būrio  

viršininkas 
Būrio vir-
šininkas 
Būrio  

viršininkas 
Būrio  

viršininkas 
 

Būrio  
viršininkas 

 
Būrio  

viršininkas 
Būrio  

viršininkas 
 

Būrio  
viršininkas 

 
 
 
Įvykdyta 
Įvykdyta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

195 

2.4. Pokalbiai su linkusiais nusižengti nuteis-
taisiais. 

2.5. Pokalbiai su nuteistaisiais, turinčiais pri-
klausomybę nuo alkoholio. 

2.6. Dalyvauti nuteistųjų patikrinimuose. 

3. Individualus darbas su nuteistaisiais: 
3.1. Pažintiniai pokalbiai su naujai atvykusiais 

į būrį nuteistaisiais, susipažinimas su jų 
asmens bylomis. 

3.2. Pokalbiai su nuteistuosius lankančiais gi-
minėmis, artimaisiais. 

3.3. Supažindinamas su naujais įstatymais ir 
kitais teisės aktais. 

3.4. Pokalbiai su nuteistaisiais, baigiančiais at-
likti bausmę. 

3.5. Rašyti nuteistųjų metines charakteristikas. 
 
3.6. Dalyvauti pataisos įstaigos administracijos 

rengiamuose užsiėmimuose. 
 
4. Nuteistųjų socialinis orientavimas, teisinis 

švietimas, dorovinis ugdymas: 
4.1. Pokalbiai su dėstytojais, tarpininkavimas 

dėl paskatinimo. 
4.2. Sudaryti sąlygas nuteistiesiems lankyti 

biblioteką, skaityklą, skatinti juos dalyvau-
ti renginiuose. 

4.3. Pokalbiai su nuteistaisiais, norinčiais įsi-
darbinti, mokytis.  

4.4. Teisinio švietimo, dorovinio ugdymo užsi-
ėmimai.  

 

1val. per 
mėn. 

1val. per 
mėn. 
Pagal  

grafiką 
 

Atvykus 
nuteistajam 

 
Nuolat 

 
Likus  
6 mėn. 

Kas mėnesį 
 
 
 

Pagal  
grafiką 

 
 
 

Nuolat 
 

Darbo metu 
 
 

Kas mėnesį 
 

Pagal  
užsiėmimų 

grafiką 

APS pa-
reigūnai 
Būrio  

viršininkas 
Būrio  

viršininkas 
 

Būrio vir-
šininkas 

 
Būrio  

viršininkas 
Būrio vir-
šininkas 
Būrio  

viršininkas 
Būrio  

viršininkas 
Būrio  

viršininkas 
 
 
 

Būrio  
viršininkas 

Būrio  
viršininkas 

 
Būrio  

viršininkas 
Būrio  

viršininkas 
 

 

 
Socialinės reabilitacijos tarnyba ne tik planuoja, bet ir nagrinėja, numa-

to prioritetines veiklos kryptis, naujų pažangių metodikų bei programų pa-
iešką ir įdiegimą. Tarnybos rezultatai vertinami pagal pateikiamas tam tikro 
laikotarpio darbo ataskaitas pačioje tarnyboje, įstaigoje ir apibendrinami vi-
sos pataisos sistemoje Kalėjimų departamente. Remiantis analitine medžia-
ga, Kalėjimų departamente numatomos konkrečios pataisos proceso tobuli-
nimo priemonės, rengiamos metodinės rekomendacijos, kiti programiniai 
dokumentai. 
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5.2. NUTEISTŲJŲ BŪRIŲ SISTEMA.  
NUTEISTŲJŲ PRIĖMIMO, SKYRIMO  
Į BŪRIUS TVARKA IR LAIKYMO  
GRUPĖSE SĄLYGOS 

 
Kokios rūšies pataisos įstaigose nuteistasis atliks laisvės atėmimo 

bausmę, nustato teismas, remdamasis Baudžiamojo kodekso 50 straipsniu 
(Bausmių vykdymo kodekso 63 straipsnis). Į konkrečią Kalėjimų departa-
mentui pavaldžią pataisos įstaigą nuteistąjį siunčia kardomojo kalinimo vie-
tos administracija, atsižvelgusi į nuteistojo asmenybės pavojingumą, vi-
suomenės saugumą, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir pobū-
dį, nuteistojo sveikatą, psichologines savybes, amžių, darbingumą, turimą 
specialybę ir požiūrį į darbą (Bausmių vykdymo kodekso 65 straipsnis). 

Remiantis Kalėjimų departamento nustatyta tvarka, nuteistieji, kuriems 
paskirta arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmė, siunčiami į areštines, pataisos namus ar kalėjimą. Skiriant 
nuteistuosius į konkrečias įstaigas, atsižvelgiama taip pat į tardymo izoliato-
riaus vidaus tyrimų, socialinės reabilitacijos, psichologinės, sveikatos prie-
žiūros tarnybų rekomendacijas. 

Tokia tvarka atitinka bausmės atlikimo individualizacijos ir diferencia-
cijos principus ir sudaro palankias prielaidas nuteistiesiems pasitaisyti, už-
tikrinti jų saugumą, siekti kitų socialinės reabilitacijos bei nusikaltimų pre-
vencijos tikslų. 

Nuteistieji paskirtą laisvės atėmimo bausmę turi atlikti vienoje patai-
sos įstaigoje. Perkelti nuteistąjį iš vienos pataisos įstaigos į kitą galima tik 
dėl ligos ar kitų išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje 
pačioje įstaigoje. Tokio perkėlimo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklės (72 punktas).  

Nuteistieji nuo aštuoniolikos iki dvidešimt vienerių metų, sistemingai 
pažeidinėjantys režimą, gali būti Kalėjimų departamento nutarimu perkelti 
iš nepilnamečių pataisos namų į suaugusiųjų pataisos namus bausmę atlikti 
paprastojoje grupėje. 

Nuteistieji, kurie atliko ne mažiau kaip pusę paskirtos bausmės laiko 
kalėjime, gali būti perkelti į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą papras-
tosios grupės sąlygomis, remiantis nuosprendį priėmusio teismo nutartimi. 

Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimu nuteistasis, atliekantis 
paskirtą nuobaudą kamerų tipo patalpose, gali būti perkeltas šią nuobaudą 
atlikti kalėjime. 
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Nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos, kalėjime atlikę ne mažiau 
kaip dešimt metų bausmės, apylinkės teismo nutartimi gali būti perkelti tęs-
ti bausmės atlikimą pataisos namuose. 

Nuteistųjų socialinės reabilitacijos procesas vyksta organizuotose 
grupėse – būriuose. Būryje neturėtų būti daugiau kaip 50–70 asmenų. 
Skirstant nuteistuosius į būrius, atsižvelgiama į klasifikavimo ir izoliuoto 
laikymo kriterijus, kurių tikslas: 

1) atskirti nuteistuosius, kurie dėl padarytų nusikaltimų pobūdžio ar 
asmeninių savybių gali daryti neigiamą įtaką kitiems nuteistie-
siems; 

2) palengvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją; 
3) padėti užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir saugumą; 
4) padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi pataisos įstaigų saugumo ir 

valdymo reikalavimų. 
Nuteistųjų skyrimo į būrius klausimus svarsto skirstymo komisija, nu-

tarimai įtvirtinami įstaigos direktoriaus įsakymu. Siekiant užtikrinti pataisos 
proceso stabilumą, perkelti nuteistuosius iš vieno būrio į kitą galima tik iš-
imtiniais atvejais. 

Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų paskyrimas į pataisos 
įstaigų paprastąją, lengvąją drausmės grupes atliekamas Kalėjimų departa-
mento patvirtintais priskyrimo kriterijais45.  
 

Nuteistųjų skyrimo į pataisos įstaigos paprastąją grupę kriterijai 
 

Į pataisos namų paprastąją grupę skiriami: 
1) nuteistieji, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įsiga-

liojimo metu atliekantys bausmę pataisos namuose (buvusiose pataisos dar-
bų kolonijose), nepaskirti į drausmės ir lengvąją grupę; 

2) nuteistieji, kuriems po Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo ko-
dekso įsigaliojimo paskirta bausmę atlikti pataisos namuose, naujai atvykę į 
pataisos namus; 

3) nuteistieji, perkelti iš kitų pataisos įstaigų toliau atlikti bausmę, jei 
jie ankstesnėje pataisos įstaigoje buvo paskirti į paprastąją grupę; 

4) nuteistieji, Kalėjimų departamento direktoriaus nutarimu perkelti iš 
nepilnamečių pataisos namų į pataisos namus; 

                                                 

45
 Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2003 m. ba-

landžio 18 d. įsakymas Nr. 4/07-68 „Dėl laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pri-

skyrimo pataisos įstaigų paprastajai, lengvajai ir drausmės grupėms kriterijų patvirtinimo“ // 

Valstybės žinios. 2003, Nr. 38-1758. 
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5) ne mažiau kaip pusę paskirtosios bausmės atlikę nuteistieji, perkelti 
iš kalėjimo į pataisos namus tęsti bausmės atlikimą; 

6) drausmės grupės nuteistieji, kuriems panaikinama anksčiau paskirta 
nuobauda – perkėlimas iš paprastosios į drausmės grupę; 

7) lengvosios grupės nuteistieji, sistemingai pažeidinėjantys arba itin 
piktybiškai pažeidę režimą. 

Į nepilnamečių pataisos namų paprastąją grupę skiriami: 
1) nuteistieji, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įsiga-

liojimo metu atliekantys bausmę nepilnamečių pataisos namuose (buvusio-
se auklėjimo darbų kolonijose), nepaskirti į lengvąją grupę; 

2) nuteistieji, kuriems po Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo ko-
dekso įsigaliojimo paskirta bausmę atlikti nepilnamečių pataisos namuose, 
naujai atvykę į nepilnamečių pataisos namus; 

3) lengvosios grupės nuteistieji, sistemingai pažeidinėjantys arba itin 
piktybiškai pažeidę režimą. 

Į kalėjimo paprastąją grupę skiriami: 
1) nuteistieji, kuriems teismo nuosprendžiu ar nutartimi paskirta 

bausmę atlikti kalėjime ir kurie nepaskirti į drausmės grupę; 
2) drausmės grupės nuteistieji, kurie dėl sveikatos būklės turi būti per-

kelti į paprastąją grupę. 
  

Nuteistųjų skyrimo į pataisos įstaigos lengvąją grupę kriterijai 
 
Į pataisos namų lengvąją grupę skiriami:  
1) nuteistieji, kurie iki Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodek-

so įsigaliojimo atliko ne mažiau kaip vienerius metus paskirtos bausmės, 
neturi galiojančių nuobaudų ir kuriems buvo suteiktos pagerintos laikymo 
sąlygos, numatytos Pataisos darbų kodekso46 23–25 straipsniuose; 

2) į pataisos namų ir nepilnamečių pataisos namų lengvąją grupę gali 
būti skiriami nuteistieji, atliekantys bausmę paprastojoje grupėje, atlikę ne 
mažiau kaip vienerius metus, nepilnamečiai, atlikę ne mažiau kaip šešis 
mėnesius paskirtos bausmės: 

3) neturintys galiojančių nuobaudų; 
4) aktyviai dalyvaujantys socialinės reabilitacijos bei užimtumo pro-

gramose; 
5) dirbantys arba besimokantys, jeigu jiems dirbti arba mokytis pasiūlė 

pataisos įstaigos administracija; 

                                                 

46
 Pataisos darbų kodeksas // Valstybės žinios. 1971, Nr. 20-142. 
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6) nuteistieji, perkelti iš kitų pataisos įstaigų toliau atlikti bausmę, jei 
jie ankstesnėje pataisos įstaigoje buvo paskirti į lengvąją grupę. 

Pataisos įstaigos administracija turi atsižvelgti į nuteistojo rodomą norą 
savanoriškai atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, jeigu tokia žala buvo pada-
ryta. Draudžiama į lengvąją grupę perkelti nuteistuosius, paskirtus į 
pataisos įstaigos drausmės grupę. 
 

Nuteistųjų skyrimo į pataisos įstaigos drausmės grupę kriterijai 
 

Į pataisos namų drausmės grupę skiriami nuteistieji, kurie Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo kodekso įsigaliojimo metu atliko bausmę 
kamerų tipo patalpose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pataisos darbų 
kodekso 69 straipsnio 1 dalimi. 

Į kalėjimo drausmės grupę skiriami: 
1) nuteistieji, kurie Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 

įsigaliojimo metu atliko bausmę kalėjime griežtojo režimo sąlygo-
mis pagal Lietuvos Respublikos pataisos darbų kodekso 33 straips-
nį; 

2) nuteistieji, perkelti į pataisos namų kamerų tipo patalpas, Kalėjimų 
departamento direktoriaus įsakymu pasiųsti šią nuobaudą atlikti ka-
lėjime. 

Į drausmės grupę skiriami nuteistieji, perkelti iš kitų pataisos įstaigų 
toliau atlikti bausmę, jei jie ankstesnėje pataisos įstaigoje buvo drausmės 
grupėje. 

Į pataisos namų ir kalėjimo drausmės grupes gali būti skiriami papras-
tosios grupės nuteistieji, sistemingai pažeidinėjantys arba itin piktybiškai 
pažeidę režimą. 

Draudžiama į drausmės grupę perkelti nuteistuosius, paskirtus į 
pataisos įstaigos lengvąją grupę. 

Nuteistieji pripažįstami sistemingai pažeidinėjantys režimą, jei jiems 
per vienerius metus už režimo pažeidimus skiriamos ne mažiau kaip trys 
nuobaudos. 

Nuteistieji pripažįstami itin piktybiškai pažeidę režimą, jei jie pažei-
džia bent vieną iš laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems tai-
komų draudimų, nustatytų Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodek-
so 110 straipsnio 2 dalies 1, 3, 7 ir 8 punktuose, arba nepaiso draudimų, iš-
vardintų Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 110 straipsnio 1 
dalies 2 punkte, t. y.: 

1) organizuoti piketus, mitingus, demonstracijas, riaušes ir kitus netei-
sėtus renginius ir juose dalyvauti; 



 

 

200 

2) įsigyti, gaminti, platinti ar vartoti alkoholinius gėrimus ar jų suroga-
tus, narkotines, psichotropines medžiagas, vartoti be gydytojo lei-
dimo medikamentus, naudoti toksines priemones; 

3) kurstyti kitus nuteistuosius, kalinamuosius atsisakyti vykdyti patai-
sos įstaigų administracijos reikalavimus. 

Nuteistųjų laikymo ir perkėlimo sąlygos grupėse paremtos progresy-
vaus bausmės atlikimo principu ir padeda keisti jų elgesį, asmeninių tikslų 
siekimą ir poreikių tenkinimą. 

Visus naujai atvykusius į pataisos įstaigą nuteistuosius skirstymo ko-
misija paskiria į paprastąją grupę. Nuteistųjų paskyrimas į paprastąją grupę 
pažymimas nuteistojo pasimatymų, gautų pašto ir smulkiųjų paketų su 
spauda apskaitos kortelėje, individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje ir 
nuteistojo telefoninių pokalbių apskaitos kortelėje. Pataisos įstaigos direkto-
riaus įsakymo apie šiame skyriuje nurodytų nuteistųjų suskirstymą bei pa-
skyrimą išrašai įsegami į asmens bylas. 

Po pirminio paskirstymo į grupes nuteistųjų perkėlimas į kitas grupes 
gali būti atliekamas tik skatinimo ar nubaudimo tvarka. Paskatinimas, ku-
riuo nuteistasis perkeliamas iš paprastosios grupės į lengvąją grupę arba iš 
drausmės grupės į paprastąją grupę, skiriamas pataisos įstaigos direktoriaus 
nutarimu, kuris nurodytas Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 9-ame 
priede. Šiuo nutarimu remiamasi ir pakartotinai perkeliant nuteistąjį iš pa-
prastosios grupės į lengvąją grupę arba iš drausmės grupės į paprastąją gru-
pę. Nuobauda, kuria kalėjime laikomas nuteistasis perkeliamas į drausmės 
grupę nuo dviejų iki šešių mėnesių, skiriama kalėjimo direktoriaus nutari-
mu. Nuobaudos, kuriomis nuteistieji, sistemingai pažeidinėjantys arba itin 
piktybiškai pažeidę režimą, perkeliami iš lengvosios į paprastąją grupę arba 
iš paprastosios į drausmės grupę, skiriamos pataisos įstaigos direktoriaus 
nutarimu. Šios nuobaudos skiriamos tik tais atvejais, kai yra pataisos įstai-
gos drausmės komisijos teikimas. Apie nuteistojo perkėlimą toje pačioje pa-
taisos įstaigoje iš vienos grupės į kitą pažymima nuteistojo pasimatymų, 
gautų pašto ir smulkiųjų paketų su spauda apskaitos kortelėje, individualaus 
darbo su nuteistuoju knygelėje ir nuteistojo telefoninių pokalbių apskaitos 
kortelėje. 

Taigi nuteistųjų skirstymą į grupes sudaro du skirtingi procesai. Pradi-
nis nuteistųjų skirstymas vykdomas formaliai. Atvykęs į pataisos įstaigą nu-
teistasis automatiškai paskiriamas į paprastąją grupę ir įgyja sąlyginę vidu-
tinišką teisinę padėtį. Tuo tarpu toliau skiriant į grupes nuteistojo teisinė 
padėtis gali lengvėti arba sunkėti dėl jo elgesio bausmės atlikimo metu. Tuo 
nuteistųjų teisinės padėties keitimą siekiama padaryti gerokai veiksminges-
nį. Nuobaudomis ir paskatinimais nedaug keičiama teisinė nuteistųjų padė-
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tis, o perkėlimai į kitą grupę iš esmės keičia nuteistųjų specialiąsias teises ir 
tai padeda veiksmingiau reaguoti į nuteistojo elgesio pokyčius; gerėjant nu-
teistojo elgesiui ir pataisai, svarbu sudaryti laikymo sąlygas, skatinančias 
tolesnę socialinę reabilitaciją.  

Bausmių vykdymo kodeksas nustato diferencijuotas nuteistųjų laikymo 
sąlygas grupėse:  

Į lengvąją grupę paskirti nuteistieji turi teisę (Bausmių vykdymo 
kodekso 74 straipsnis): 

1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų; 
2) per du mėnesius gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasima-

tymą; 
3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų 

su spauda; 
4) paskambinti telefonu. 
Į paprastąją grupę paskirti nuteistieji turi teisę (Bausmių vykdymo 

kodekso 73 straipsnis): 
1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų; 
2) per tris mėnesius gauti vieną ilgalaikį ir vieną trumpalaikį pasima-

tymą; 
3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų 

su spauda; 
4) vieną kartą per savaitę paskambinti telefonu. 
Į drausmės grupę paskirti nuteistieji turi teisę (Bausmių vykdymo 

kodekso 75 straipsnis): 
1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų; 
2) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų 

su spauda; 
3) vieną kartą per mėnesį paskambinti telefonu. 
Į drausmės grupę paskirti nuteistieji nakties metu užrakinami gyvena-

mosiose patalpose, įrengtose pagal kamerų įrengimo reikalavimus. 
Nuteistiesiems, kurie į laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigas perkelti 

iš pataisos namų, taikomos tų grupių, į kurias nuteistieji buvo paskirti, kol 
bausmę atliko pataisos namuose, laikymo sąlygos. Šis reikalavimas netai-
komas, kai pagal gydytojų komisijos išvadą tokios laikymo sąlygos netaiky-
tinos. 

Nepilnamečiai pataisos namuose laikomi tik paprastosios ir lengvosios 
grupės sąlygomis, suteikiant jiems daugiau teisių, lengvatų. 

Į paprastąją grupę paskirti nepilnamečiai turi teisę (Bausmių vyk-
dymo kodekso 79 straipsnis): 

1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų; 
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2) per du mėnesius gauti vieną trumpalaikį ir vieną ilgalaikį pasima-
tymą; 

3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų 
su spauda; 

4) vieną kartą per savaitę paskambinti telefonu. 
Į lengvąją grupę paskirti nepilnamečiai turi teisę (Bausmių vyk-

dymo kodekso 80 straipsnis): 
1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų; 
2) per mėnesį gauti vieną trumpalaikį ir vieną ilgalaikį pasimatymą; 
3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų 

su spauda; 
4) paskambinti telefonu. 
Kalėjime nuteistieji laikomi paprastosios ir drausmės grupės sąlygo-

mis. 
Kalėjime atliekantys bausmę ir paprastosios grupės nuteistieji turi 

teisę (Bausmių vykdymo kodekso 85 straipsnis): 
1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų; 
2) per du mėnesius gauti vieną trumpalaikį pasimatymą; 
3) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų 

su spauda; 
4) kasdien pasivaikščioti pusantros valandos, o ligoniai pagal gydytojo 

išvadą – dvi valandas; 
5) vieną kartą per savaitę paskambinti telefonu. 
Į drausmės grupę paskirti nuteistieji turi teisę (Bausmių vykdymo 

kodekso 86 straipsnis): 
1) įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų; 
2) gauti ir siųsti neribotą kiekį laiškų, taip pat gauti smulkiųjų paketų 

su spauda; 
3) kasdien pasivaikščioti vieną valandą; 
4) vieną kartą per mėnesį paskambinti telefonu. 
Atvirosiose kolonijose atliekantys bausmę nuteistieji į laikymo grupes 

neskirstomi. Jų laikymo sąlygos nustatytos Bausmių vykdymo kodekso 91 
straipsnyje. Jie gali turėti pinigų, vertingų daiktų ir be apribojimų jais nau-
dotis. Be apribojimų gali matytis su artimaisiais, gali gyventi šalia atviro-
sios kolonijos su savo šeimomis. Numatyti jų išvykimai į namus atostogų 
metu ir kitais atvejais.  
 
 



 

 

203 

5.3. NUTEISTŲJŲ ADAPTACIJOS,  
PATAISOS IR INTEGRACIJOS Į  
VISUOMENĘ PROGRAMOS 

 
Socialinė reabilitacija apibūdinama kaip kompleksas priemonių, skirtų 

atstatyti asmens nutrauktus arba prarastus dėl sveikatos sutrikimų, sociali-
nio statuso pasikeitimo, netinkamo ar nusikalstamo elgesio visuomeninius 
ryšius ir santykius. Pataisos įstaigos administracija turi naudoti visas tinka-
mas pataisos, auklėjimo, dorovines, dvasines ir kitas priemones bei pagal-
bos formas atsižvelgdama į kiekvieno nuteistojo pataisos poreikius.  

Nuteistųjų gebėjimas gyventi visuomenėje ugdomas laipsniškai taikant 
socialinės reabilitacijos programas. Pataisos įstaigose vykdomos privalo-
mos ir nuolat koreguojamos šios programos: 

1) naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos, 
2) pataisos, 
3) integracijos į visuomenę. 
Pataisos įstaigose gali būti vykdomos ir kitos socialinės reabilitacijos 

užimtumo programos, skirtos tam tikroms didesnės rizikos grupių asme-
nims, pavyzdžiui, priklausomiems nuo alkoholio, narkotikų, infekuotiems 
ŽIV ir kt. 

Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programos 
esmė – įžvelgti asmenų moralines, dorovines nuostatas, polinkius, siekius, 
tikslus, gebėjimus ir numatyti galimą elgesio korekciją, asmeninių proble-
mų sprendimą. 

Adaptacija – tai aktyvus individo prisitaikymas prie besikeičiančios 
aplinkos, kintančių gyvenimo sąlygų. Prisitaikydamas prie naujos aplinkos 
ir gyvenimo sąlygų asmuo turi suvokti esminius skirtumus nuo įprastos si-
tuacijos laisvėje, priimti bausmę kaip teisingą atpildą už įvykdytą nusikal-
timą, suvokti bausmės atlikimo režimo neišvengiamumą, surasti savo vietą 
nuteistųjų bendrijoje ir save pripažinti jos nariu bei realiai įvertinti savo sta-
tusą ir vaidmenį grupėje. Nuteistasis taip pat turi surasti galimybių saviraiš-
kai, įgyvendinti savo intelektinius, darbo, fizinius bei dvasinius poreikius. 

Adaptacijos procesą gali trikdyti įvairūs fizinės sveikatos, psichikos ir 
elgesio sutrikimai, kiti subjektyvūs ar objektyvūs veiksniai. 

Adaptacijos programos tikslai ir uždaviniai: 
1) pažinti nuteistąjį kaip asmenybę ir nustatyti objektyvius jo porei-

kius; 
2) suteikti informaciją apie bausmės atlikimo sąlygas; 
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3) suteikti psichologinę, medicininę, materialinę ar kitokią reikalingą 
pagalbą nuteistajam, palengvinančią nuteistojo adaptaciją pataisos 
įstaigoje; 

4) sudaryti sąlygas nuteistajam prisitaikyti ir pozityviai ugdytis; 
5) stiprinti nuteistojo motyvaciją pozityviai keisti elgesį paskatinimų ir 

baudimų būdu; 
6) ugdyti bendravimo įgūdžius, kurie užtikrintų sėkmingą bendravimą 

su nuteistaisiais ir administracijos atstovais; 
7) suteikti nuteistiesiems tokias gyvenimo sąlygas, kurios kiek įma-

noma artimesnės įprastoms gyvenimo laisvėje sąlygoms; 
8) plėsti nuteistųjų saviraiškos, mokymosi ir darbo galimybes; sudary-

ti sąlygas, kad jie galėtų tenkinti dvasinius, kultūrinius ir religinius 
poreikius; 

9) skatinti pasitikėjimą savimi ir atsakomybės jausmą už savo poel-
gius. 

Nuteistųjų adaptacijos programos yra bendros visiems naujai atvyku-
siems į įstaigą nuteistiesiems. Gali būti sudaromos ir individualios progra-
mos atsižvelgiant į asmenybės ypatumus. Nuo to priklauso ir adaptacijos 
laikotarpis, taikomų priemonių intensyvumas. 
 
 
 

NUTEISTŲJŲ ADAPTACIJOS PROGRAMA  
(pavyzdys) 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Nuteistųjų adaptacijos programos (toliau – programa) tikslas yra: 
1.1. nuteistųjų asmenybės pažinimas ir objektyvių jų poreikių nustaty-

mas; 
1.2. informacijos suteikimas nuteistiesiems apie bausmės atlikimo są-

lygas, nuteistųjų teisinę padėtį; 
1.3. psichologinės, medicininės, materialinės ir kitokios pagalbos su-

teikimas siekiant palengvinti nuteistųjų adaptaciją laisvės atėmimo vietoje. 
2. Programa vykdoma dviem etapais: nuteistajam esant karantine ir 1–

3 mėn. laikotarpiu po paskyrimo į būrį. 
3. Programos pirmojo etapo metu vykdomos visos būtiniausios prie-

monės, kurios numatytos Nuteistųjų adaptacijos programos turinyje, šis 
etapas yra taikomas visiems nuteistiesiems. 
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4. Remiantis pirmojo etapo darbo rezultatais bei gauta informacija, su-
daroma individuali programa nuteistajam ir sprendžiamas klausimas dėl jo 
paskyrimo į grupę, būrį, kambarį bei miegamosios vietos suteikimą. 

5. Už individualios programos sudarymą, koregavimą ir vykdymą at-
sakingi socialinės reabilitacijos skyriaus būrių viršininkai ir psichologinės 
tarnybos specialistai. Siekiant kuo efektyvesnio programos tikslų įgyvendi-
nimo, į šios programos vykdymą įtraukiami apsaugos ir priežiūros, sveika-
tos priežiūros, vidaus tyrimų ir kitų tarnybų darbuotojai. 

 
II. NUTEISTŲJŲ ADAPTACIJOS PROGRAMOS TURINYS 
 
6. Informacijos suteikimas naujai atvykusiems į pataisos įstaigą 

nuteistiesiems: 
6.1. būtiniausia informacija apie įstaigą (pavadinimas, adresas ir pan.); 
6.2. įstaigoje nustatyta tvarka; 
6.3. teisiniai šaltiniai, reglamentuojantys nuteistųjų teisinę padėtį (Pa-

taisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, Lietuvos Respublikos bausmių vyk-
dymo kodeksas ir kt.); 

6.4. nuteistųjų teisės, pareigos ir draudimai. 
7. Nuteistojo asmenybės pažinimas ir objektyvių jo poreikių nusta-

tymas: 
7.1. anketiniai duomenys; 
7.2. psichinės būklės diagnostika; 
7.3. gabumai, interesai, polinkiai; 
7.4. sveikatos būklė, priklausomybė nuo alkoholio, narkotinių ir psi-

chotropinių medžiagų; 
7.5. specialybė, darbinė veikla, darbingumo lygis; 
7.6. socialiniai ryšiai, santykiai su artimaisiais; 
7.7. požiūris į nusikaltimą, negatyvias nuteistųjų tradicijas, jų laikymą-

si. 
8. Pagalbos nuteistajam suteikimas: 
8.1. psichologinė pagalba (psichologinė konsultacija, terapija ir pan.); 
8.2. teisinė (paaiškinamos nuteistųjų teisės, pareigos ir draudimai); 
8.3. medicininė (apžiūra, konsultacija, medicininių paslaugų įstaigoje 

suteikimo tvarkos paaiškinimas ir kt.); 
8.4. materialinė (aprūpinimas patalyne, drabužiais, avalyne, pašalpo-

mis ir kt.); 
8.5. suteikimas kitos pagalbos, kuri palengvintų nuteistojo adaptaciją 

laisvės atėmimo vietoje. 
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III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9. Adaptacijos programos trukmė priklauso nuo nuteistojo asmenybės, 
gebėjimo adaptuotis. 

10. Baigus adaptacijos programą, parašoma trumpa nuteistojo charak-
teristika, teikiamos rekomendacijos tolesniam darbui su nuteistuoju būryje. 

 
 
 
Adaptacijos programa vykdoma individualaus ir grupinio darbo for-

momis. Surenkamos įvairios žinios apie nuteistąjį (vardas, pavardė, amžius, 
tautybė, pilietybė, išsilavinimas, veikla laisvėje ir kt.), apie sveikatos būklę: 
persirgtas ligas, traumas ir po jų išlikusius reiškinius, apie priklausomybę ar 
piktnaudžiavimą alkoholiu, psichotropinėmis medžiagomis, narkotikais, iš-
siaiškinama, koks buvo suteiktas gydymas, dispanserizavimas, koks darbin-
gumas, psichologinė charakteristika, kokios suteiktos rekomendacijos, pas-
tabos, charakterio ypatumai. Svarbūs ir šeimyninio gyvenimo ypatumai nu-
teistojo šeimoje arba jo paties sukurtoje šeimoje. Surenkamos žinios apie 
tėvus ir kitus artimuosius, jų amžių, emocinius jų tarpusavio santykius, ma-
terialines gyvenimo sąlygas, mikroklimatą šeimoje, vaikystės ir paauglystės 
metų elgesio ypatumus, žalingus įpročius (rūkymą, alkoholio ir psichotro-
pinių medžiagų vartojimą), elgesio ypatumus mokykloje. Be to, renkamos 
žinios apie padarytą nusikaltimą: aplinkybes, motyvaciją, kaltės jausmo 
pripažinimą ar neigimą, išgyvenimą, savigynos būdus, individualus ar gru-
pinis nuteistojo padarytas nusikaltimas. Svarbu, koks nuteistojo statusas 
grupėje (lyderis, atstumtasis, izoliuotasis), lengvinančios ir sunkinančios 
nusikaltimo padarymo aplinkybės, koks elgesys kitose įkalinimo įstaigose 
(tardymo izoliatoriuje, kalėjime ar pataisos namuose), skirtos nuobaudos ir 
paskatinimai, nuteistojo bendravimo ypatumai: kalba, žodyno turtingumas 
ar skurdumas, žargono vartojimas. Domimasi, koks nuteistojo interesų ra-
tas: sportas, domėjimasis literatūra, spauda, dalyvavimas kultūriniuose ir 
sportiniuose renginiuose, organizacinė veikla. Nustatomas nuteistojo požiū-
ris į vidaus tvarkos taisyklių reikalavimus ir jų laikymąsi. Sužinoma, kokios 
nuobaudos gautos už režimo pažeidimus, koks nuteistojo požiūris į darbą. 
Suteikiama pagalba norintiems įsidarbinti asmenims. Stebima nuteistojo 
motyvacija ir noras įsigyti specialybę, aktyvumas darbe, darbo užduočių 
vykdymas, darbo drausmės laikymasis. 

Vyksta ilgalaikis nuteistojo asmens stebėjimas ir vertinimas pagal 
šiuos kriterijus: savivertės jausmo lygį ir kaitą, bendravimo ypatumus, elge-
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sio ypatumus (demonstracinis, įžūlus, pasyvus, depresiškas ar adekvatus), 
statusą formalioje grupėje, būryje, brigadoje. 

Po mėnesio nuo atvykimo į pataisos namus išsiaiškinamos bendravimo 
su kitais nuteistaisiais problemos, patikslinamos nuteistojo asmens savybės, 
išanalizuojami ryšiai su šeima, artimaisiais, taip pat ar nuteistasis patenkina 
bendravimo poreikį būryje, ar susirado draugų, koks nuteistojo santykis su 
formaliais ir neformaliais būrio ar grupės lyderiais. Visos iškilusios asme-
ninės, psichologinės, sveikatos sutrikimo problemos turi būti sprendžiamos 
kiek įmanoma greičiau ir pasitelkiant reikalingus atskirų tarnybų specialis-
tus. 

Adaptacijos laikas priklauso nuo:  
1) buvimo tardymo izoliatoriuje trukmės;  
2) paskirtos bausmės trukmės;  
3) asmenybės ypatumų;  
4) nuostatų, vertybių; statuso grupėje ir nuteistųjų bendrijoje;  
5) sveikatos būklės ir amžiaus;  
6) gyvenimo laisvėje būdo, santykių su kitais žmonėmis pobūdžio; 

darbo patirties; materialinės padėties laisvėje;  
7) socializacijos lygio mikro ir makro aplinkoje iki suėmimo;  
8) socialinių įgūdžių lygio;  
9) asmens identiškumo, aspiracijų ir elgesio motyvacijos;  

10) asmens gyvenimo stiliaus;  
11) ateities planų ir tikslų;  
12) situacijos, kai asmuo grąžinamas atlikti likusią bausmės dalį;  
13) situacijos, kai asmuo atvyksta iš kitos pataisos įstaigos. 
Kiekvieno nuteistojo adaptacija skirtinga, bet dažniausiai nustatomas 

nuo 1 iki 3 mėnesių adaptacijos laikotarpis. Jei reikia, laikotarpis gali būti 
tęsiamas, kol bus pasiektas galutinis adaptacijos tikslas. 

Pagrindinis nuteistojo visuomeninio elgesio korekcijos planas yra pa-
taisos programa. Programos tikslas yra siekti nuteistųjų teisinės ir morali-
nės pataisos, kad jie savo gyvenimo poreikius sugebėtų tenkinti teisėtais 
būdais ir priemonėmis. Programos įgyvendinimas paremtas bendraisiais ir 
specifiniais bausmės atlikimo principais ir nuostata skatinti kiekvieną nu-
teistąjį dalyvauti asmenybės ugdymo programoje, todėl pataisos įstaigose 
turi būti užtikrintos laikymo sąlygos, atitinkančios žmogiškojo orumo reika-
lavimus bei priimtus visuomenėje gyvenimo standartus, kurie mažintų ža-
lingą bausmės atlikimo poveikį bei skirtumus tarp gyvenimo laisvėje ir at-
liekant bausmę pataisos namuose. Be to, svarbu sudaryti sąlygas palaikyti 
ryšius su artimaisiais ir išorės pasauliu, suteikti galimybę ugdyti savo suge-
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bėjimus ir gabumus, kurie padidintų jų sėkmingos socialinės integracijos 
galimybes išėjus į laisvę. 

Į pataisos programos veiklą reikia įtraukti visus nuteistuosius, sutei-
kiant jiems galimybę pasirinktinai dalyvauti nors vienoje asmenybės ugdy-
mo programoje. Programa siekiama ugdyti nuteistųjų motyvaciją, mokoma 
savarankiškai koreguoti savo asmenybės ypatumus teigiama linkme, todėl 
dalyvavimas programoje padeda kurti normalius socialinius bendravimo bei 
buitinio gyvenimo įgūdžius. 

Sudaromos atskiros kiekvieno nuteistojo pataisos programos atsižvel-
gus į asmenybės ypatumus, poreikius. Programose numatomos ir bendros 
nuteistųjų mokymo, profesinio rengimo, teisinio, dorovinio, fizinio, morali-
nio lavinimo bei ugdymo priemonės. 

Pateikiame tipinę nuteistojo pataisos programą. 
 
 

NUTEISTOJO PATAISOS PROGRAMA  
(pavyzdys) 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Nuteistojo pataisos programa (toliau – programa) yra pagrindinė nu-

teistųjų pataisos programa, ji sudaroma atsižvelgus į nuteistojo asmenybę ir 
socialinės reabilitacijos poreikius. 

2. Programos tikslas yra ugdyti nuteistąjį, kad šis atlikęs bausmę savo 
gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis, gerbtų įstatymus, 
žmogiškąsias vertybes ir visuomenės saugumą. 

3. Už programos sudarymą ir vykdymą atsakingas socialinės reabilita-
cijos skyriaus būrio viršininkas, į kurio būrį paskirtas nuteistasis. 

4. Programa turi būti sudaroma kuo greičiau po paskyrimo į būrį, bet 
ne vėliau nei bus pabaigta vykdyti naujai atvykusio į pataisos įstaigą nuteis-
tojo adaptacijos programa. 
 

II. INDIVIDUALAUS DARBO SU NUTEISTUOJU  
PROGRAMOS TURINYS 

 
5. Tolesnis nuteistojo asmenybės pažinimas: 
5.1. išsiaiškinti komunikacinius sugebėjimus, nuteistojo bendravimo 

ypatumus; 
5.2. išsiaiškinti charakterio ypatybes, įmanomas elgesio patologijas; 
5.3. išsiaiškinti požiūrį į darbą. 
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6. Nuteistojo darbinės veiklos organizavimas: 
6.1. išaiškinti nuteistųjų uždarbio mokėjimo tvarką, išskaitas iš nuteis-

tųjų darbo užmokesčio, darbo sąlygas ir pan.; 
6.2. nuteistojo skyrimas į darbą; 
6.3. nuteistojo teisės užsiimti individualia darbine ar kūrybine veikla 

įgyvendinimas. 
7. Mokymas: 
7.1. bendrasis lavinimas (priklauso nuo nuteistojo išsilavinimo): 
7.1.1. pradinis; 
7.1.2. pagrindinis; 
7.1.3. vidurinis; 
7.1.4. atskirų dalykų žinių gilinimas; 
7.2. profesinis mokymas (priklauso nuo mokslo metais mokomų pro-

fesijų) pavyzdžiui: 
7.2.1. automobilių kėbulų remontininko profesija; 
7.2.2. staliaus profesija; 
7.2.3. siuvėjo profesija ir kt. 
8. Psichologinis darbas su nuteistuoju: 
8.1. nuteistojo asmenybės pažinimas; 
8.2. nuteistojo nukreipimas į psichologinę tarnybą: 
8.2.1. dėl psichologinės terapijos; 
8.2.2. dėl psichologo konsultacijos; 
8.3. individualus darbas su nuteistuoju pagal psichologinės tarnybos 

pateiktas rekomendacijas, išvadas ir kt. 
9. Nuteistojo įtraukimas į įstaigoje vykdomas nuteistųjų socialinės 

reabilitacijos programas: 
9.1. nuteistųjų socialinio orientavimo, dorovinio ugdymo ir teisinio 

švietimo; 
9.2. nuteistųjų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, atpratinimo; 
9.3. nuteistųjų, priklausančių nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų 

ar padariusių nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis, psichotropinėmis 
medžiagomis, atpratinimo; 

9.4. nuteistųjų integracijos į visuomenę; 
9.5. asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, tei-

sinio ir socialinio švietimo; 
9.6. nuteistųjų įtraukimas į kitas nuteistųjų socialinės reabilitacijos 

programas, kurios bus vykdomos įstaigoje nuteistajam atliekant laisvės at-
ėmimo bausmę. 

10. Nuteistojo atsakomybės ugdymas: 
10.1. išaiškinti nuobaudų ir paskatų skyrimo tvarką; 
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10.2. už nepriekaištingą elgesį, iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą sociali-
nės reabilitacijos programose, stropų darbą bei mokymąsi skirti paskatini-
mo priemones; 

10.3. nuteistųjų, pažeidusių bausmės atlikimo režimo reikalavimus, el-
gesį svarstyti drausmės komisijos posėdyje; 

10.4. už bausmės režimo reikalavimų pažeidimą skirti nuobaudas. 
11. Nuteistojo įtraukimas į nuteistųjų organizacijų, būrelių veiklą: 
11.1. nuteistųjų savitarpio paramos ir pagalbos organizacija „Laisvė“ ir 

kt.; 
11.2. muzikos būrelis; 
11.3. „Darbščiųjų rankų“ būrelis; 
11.4. nuteistojo įtraukimas į kitas nuteistųjų organizacijas ir būrelius, 

kurie bus įkurti įstaigoje nuteistajam atliekant laisvės atėmimo bausmę. 
12. Fizinis lavinimas: 
12.1. rekomenduoti sportuoti individualiai; 
12.2. įtraukti į įstaigoje organizuojamas sporto varžybas, turnyrus; 
12.3. aprūpinti sporto inventoriumi. 
13. Nustatyta tvarka sudaryti galimybę užsiimti individualia 

moksline, menine ir kita veikla. 
14. Padėti nuteistajam plėsti akiratį bei formuoti teigiamas verty-

bines orientacijas: 
14.1. nuolat konsultuoti teisiniais, socialiniais klausimais; 
14.2. skatinti nuteistąjį užsiimti savišvieta: skaityti mokslinę bei groži-

nę literatūrą, spaudą; 
14.3. sudaryti galimybę nuteistajam atlikti religines apeigas; 
14.4. padėti nuteistajam turiningai leisti laisvalaikį. 
15. Nuteistojo socialinių ryšių stiprinimas: 
15.1. išsiaiškinti nuteistojo socialinius ryšius, jų tvirtumą; 
15.2. paaiškinti nuteistajam socialinių ryšių išlaikymo svarbą; 
15.3. bendrauti su nuteistąjį lankančiais artimaisiais siekiant geriau pa-

žinti nuteistąjį bei jį supančią aplinką, taip pat skatinti juos daryti teigiamą 
įtaką nuteistajam. 
 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Programa sudaroma visam nuteistojo buvimo pataisos įstaigoje 
laikotarpiui, tačiau kas pusmetį peržiūrima ir, jei yra būtina, papildoma ar 
koreguojama. 
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17. Būrio viršininkas programos vykdymo eigą ir rezultatus aprašo (ne 
rečiau kaip kas šešis mėnesius) individualaus darbo su nuteistuoju knygelė-
je. 

18. Baigus vykdyti programą, būrio viršininkas apibendrina atliktą 
darbą ir apie tai įrašo individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje.  

 
 
 

Programa gali būti papildoma kitomis tikslinėmis priemonėmis atsi-
žvelgus į nuteistųjų lytį, amžių, individualius ypatumus bei poreikius. 

Pataisos programų taikymas planuojamas ir įgyvendinamas taip, kad 
būtų galima kuo geriau išnaudoti pataisos įstaigos personalo galimybes, tu-
rimus materialinius ir finansinius resursus. Atsisakoma prielaidos, kad pro-
gramų taikymas patenkins visų nuteistųjų visus norus. Nuteistieji informuo-
jami, kad programas vykdo pataisos įstaigos personalas, valstybės ir savi-
valdybių institucijų atstovai, švietimo ir mokslo įstaigos, visuomeninės or-
ganizacijos, privatūs asmenys (savanoriai), turintys atitinkamų įgūdžių, ži-
nių bei patirties. Pagal pataisos programas nuteistųjų užsiėmimai įprastai 
vyksta grupėse. Tai suteikia jiems galimybę mokytis ir įgyti visuomenėje 
svarbių praktinių įgūdžių, kurių prireiks ateityje savarankiškai gyvenant. 
Neatsisakoma nuostatos, kad nuteistiesiems, kurių elgesio ir mąstymo bū-
das yra kriminalinis, dažniausiai taikomos poveikio priemonės yra vadova-
vimas ir kontrolė. Skatinamas aktyvus ir nuoširdus nuteistųjų dalyvavimas 
pataisos programose. Dalyvaujantys pataisos programos užsiėmimuose nu-
teistieji registruojami specialiame žurnale, taip atliekama apskaita, reikalin-
ga statistinei ataskaitai. Šiuos žurnalus pildo užsiėmimus vedantys asmenys 
arba atsakingi pareigūnai. 

Vykdant programas būtina pasitelkti naujausią literatūrą, filmus ir kitą 
vaizdinę medžiagą, asmenybes, kurios gali daryti teigiamą poveikį izoliuo-
tam nuo visuomenės, siekiančiam pakeisti savo gyvenimo būdą asmeniui. 

Pataisos programos tikslai įgyvendinami ir kitomis priemonėmis, skir-
tomis dirbti su didesnės rizikos grupės asmenimis ar ugdyti kūrybinius, 
dvasinius asmenybės poreikius. 

Pataisos įstaigose susiduriama su nusikalstamo pasaulio lyderių pro-
blema. Lyderių pastangos daryti įtaką kitiems nuteistiesiems ir tuo būdu 
tenkinti savanaudiškus poreikius neigiamai veikia bendrą nuteistųjų patai-
sos procesą, sudaro prielaidas smurtavimui, nusikaltimams, socialinių san-
tykių blogėjimui, nepaklusnumui, masinėms riaušėms. Šiuo atveju pravartu 
su neigiamą įtaką darančiais lyderiais dirbti pagal sudarytą prevencinio dar-
bo su lyderiais programą. Programos tikslas yra išsiaiškinti galimus lyde-
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rius, analizuoti jų elgesį, numatyti elgesio perspektyvas, konflikto galimy-
bes, nukreipti jų elgesį siektina linkme. 

Atpratinimo nuo priklausomybių programos tikslas yra siekti, kad 
nuteistieji atsisakytų psichinės priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių, 
psichotropinių medžiagų ir žalingų įpročių, suvoktų žalą jų psichinei ir fizi-
nei sveikatai. Programos tikslai įgyvendinami individualių, grupinių užsiė-
mimų būdu. Užsiėmimai skirstomi į tam tikrus teminius ciklus: motyvaci-
jos, savęs pažinimo, gyvenimo nuostatų formavimo, socialinio, emocinio, 
dvasinio stabilumo bei savarankiškumo įtvirtinimo, nes šios savybės svar-
bios nuteistojo ateičiai. 

Kita tikslinių programų kryptis yra švietimas, kūrybinis ugdymas, 
mokymas ir kt. Šių programų tikslas yra tenkinti nuteistųjų poreikius, ug-
dyti sugebėjimus, siekti dvasinio tobulėjimo, turiningai leisti laisvalaikį. 
Rengiamos kompiuterinio darbo, meninės kūrybos (piešimo, tapybos) 
pradmenų, teisinio švietimo, dvasinio švietimo, socialinio rėmimo, asme-
nybės korekcijos bei kitos laisvai pasirenkamos programos.  

Atskiros pataisos programos vykdomos tam tikrą ribotą laikotarpį ir 
taikomos tiems nuteistiesiems, kurių poreikiai atitinka programų turinį. Sie-
kiant daryti nuolatinį teigiamą poveikį nuteistiesiems, pataisos įstaigose or-
ganizuojami socialinio orientavimo, dorovinio ugdymo ir teisinio švietimo 
užsiėmimai. Šie užsiėmimai dažniausiai organizuojami mokslo metų laiku 
(rugsėjo–gegužės mėn.) ir vykdomi ne rečiau kaip du kartus per mėnesį    
siekiant įtraukti į juos kuo daugiau nuteistųjų. Nuteistųjų dalyvavimas so-
cialinio orientavimo, dorovinio ugdymo ir teisinio švietimo užsiėmimuose, 
kaip ir dalyvavimas pataisos programose, turi atsispindėti nuteistuosius cha-
rakterizuojančiuose dokumentuose bei socialinės reabilitacijos tarnybų sta-
tistinėse ataskaitose, todėl šių tarnybų specialistai (būrių viršininkai) turi 
tvarkyti nuteistųjų dalyvavimo užsiėmimuose apskaitą. Prieš kiekvieną mo-
kymo periodą pataisos įstaigoje sudaromas socialinio orientavimo, dorovi-
nio ugdymo ir teisinio švietimo užsiėmimų teminis planas, kurį tvirtina pa-
taisos įstaigos direktorius. Plane turi būti nurodytos numatomų užsiėmimų 
datos, temos ir lektoriai. Užsiėmimus gali vesti: kviestiniai lektoriai – daž-
niausiai didelėms grupėms, visos pataisos įstaigos nuteistiesiems; pataisos 
įstaigų atskirų tarnybų specialistai – didelėms nuteistųjų grupėms arba pa-
gal grafiką atskiruose būriuose (skyriuose); socialinės reabilitacijos tarny-
bos specialistai (būrių viršininkai) – savo būrio nuteistiesiems. Pareigūnai, 
atsakingi už socialinio orientavimo, dorovinio ugdymo ir teisinio švietimo 
užsiėmimų organizavimą bei vedimą, turi atidžiai sekti nuolat kintančią tei-
sinę, socialinę ir kitą svarbią informaciją ir pagal poreikius koreguoti užsi-
ėmimų tematiką. 



 

 

213 

Europos kalėjimų taisyklės rekomenduoja suteikti nuteistiesiems gali-
mybę dalyvauti įstaigos veikloje, kuri padėtų ugdyti jų atsakomybės jaus-
mą, pasitikėjimą savimi, jų domėjimąsi saviaukla. Reikia naudoti metodus, 
skatinančius kalinių bendradarbiavimą ir jų saviauklą. Tuo tikslu reikėtų 
skatinti nuteistuosius prisiimti atsakomybę už kai kurias įstaigos veiklos sri-
tis. Nuteistieji gali organizuoti specifinę socialinę, švietimo ir sportinę veik-
lą, būti už ją atsakingi ir ją prižiūrėti. Todėl pataisos įstaigos administracija, 
ypač socialinės reabilitacijos tarnyba, organizuoja nuteistųjų visuomeninių 
organizacijų, kolektyvų tarybų darbą ir tinkamai naudoja jų galimybes nu-
teistųjų pataisos darbe. 

Nuteistųjų pataisos procesas, jo eiga, veiksmingumas apibendrinamas, 
analizuojamas, vertinamas. Daromos išvados, koreguojamos pačios pro-
gramos. Rašant pažymas apie pataisos programos vykdymą svarbu stebėti ir 
pažymėti vykdomo darbo poveikį asmeniui tam tikrą laiką. Sudarant indivi-
dualų pataisos planą, būtina nurodyti asmenybės trūkumus, kurie labiausiai 
trukdo gyventi visuomenėje, stengtis numatyti, kaip juos galima pakeisti. 
Taip pat būtina pastebėti teigiamus bruožus, kurie skatina asmens saviraiš-
ką, dvasinį ir kitokį asmenybės tobulėjimą. Būtina nukreipti asmens, izo-
liuoto nuo artimųjų, elgesį taip, kad jis nenutrauktų svarbių socialinių saitų 
su šeima ir artimaisiais.  

Individualaus darbo su nuteistuoju knygelė ir asmens byla turi būti nu-
teistojo, atliekančio laisvės atėmimo bausmę, pataisos proceso atspindys. 
Sukonkretintos išvados yra nuteistojo charakteristika, kuri remiasi faktine 
medžiaga, o apie dalyvavimą vienoje ar kitoje programoje galima spręsti 
pagal užsiėmimų lankomumą ir programą vykdančio asmens įrašus indivi-
dualaus darbo su nuteistuoju knygelėje. 

 
Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa 

 
Integracija į visuomenę – tai asmens, dėl vienų ar kitų priežasčių eli-

minuoto iš visuomenės ir visuomeninės veiklos, socialinis ir psichologinis 
grįžimas į socialinę aplinką. Ilgiau ar trumpiau užtrukusi izoliacija laisvės 
atėmimo vietose turi nevienodą poveikį asmenybei ir gebėjimui socialiai 
bendrauti išėjus į laisvę. Integracija į visuomenę gali būti sėkminga ir nepa-
vykusi.  

Asmuo sėkmingai pritampa prie visuomenės, kai socialinė aplinka pa-
tenkina svarbiausius asmens poreikius: suteikia gyvenamąjį būstą, darbą, 
užtikrina galimybę įsitvirtinti visuomenėje. Siektina, kad grįžęs nuteistasis 
stengtųsi pritapti socialinėje aplinkoje, atsisakytų charakterio ydų, o darb-
daviai, priimantys į darbą, vertintų asmenį pagal elgesį čia ir dabar, neigno-



 

 

214 

ruotų dėl to, kad asmuo buvo teistas. Išėjęs į laisvę žmogus turi gebėti ir 
prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir poelgius.  

Asmuo nepritampa prie visuomenės savo aplinkoje: šeimoje, darbovie-
tėje ir gyvenamoje vietoje, jeigu sutinkamas ir priimamas nepatikliai kaip 
„sėdėjęs“, „teistas“, o pats laisvės atėmimo vietose įgytą neigiamą patirtį 
pritaiko bendraudamas su artimaisiais, gyvenamoje ir darbo vietoje, visoje 
socialinėje aplinkoje. Toks asmuo neturi socialinių ir asmeninių tikslų, to-
dėl nėra ir motyvų asmenybės korekcijai, ateities vizijos kūrimui bei jos 
įgyvendinimui.  

Nuteistųjų integracijos į visuomenę programą iš kitų išskiria vykdymo 
laikas bei konkretus turinys. Nuteistiesiems, atliekantiems ilgas laisvės at-
ėmimo bausmes, turi būti sudarytos galimybės pradėti dalyvauti programoje 
anksčiau, laipsniškai įsisavinti jos turinį. Vykdant programą, ypatingas dė-
mesys skiriamas nuteistųjų supažindinimui su teisės aktais, reglamentuo-
jančiais asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, teisinę padėtį bei sociali-
nės paramos jiems teikimo tvarką. Pageidautina, kad paleidžiamiems nu-
teistiesiems būtų įteikiama rašytinė informacija su minėtų teisės aktų išra-
šais, reikalingų įstaigų ir organizacijų adresais ir kita svarbia informacija. 
Rengiant nuteistuosius paleidimui, būtina aktyviai bendradarbiauti su socia-
liniais darbuotojais, savivaldybėmis, darbo biržomis, pataisos inspekcijo-
mis, nuteistųjų giminaičiais. Asmenys, atliekantys ilgą laisvės atėmimo 
bausmę, dažnai praranda normalaus visuomeninio bendravimo ir elementa-
rius buitinius įgūdžius. Siekiant iš naujo suformuoti šiuos įgūdžius, ruošia-
miems paleisti nuteistiesiems gali būti sudaromos gyvenimo sąlygos, prati-
nančios nuteistuosius gyventi savarankiškai. Nuteistieji turi būti mokomi 
spręsti buitines ir socialines problemas, bendrauti su valstybės ir savivaldy-
bių institucijų atstovais bei kitais asmenimis. 

Kad nuteistųjų laisvės atėmimu socialinė reabilitacija būtų sėkminga, 
reikia spręsti ir jų psichologines problemas. Izoliacija sukelia stresą, kuris 
aštrina psichologines problemas, sukelia naujų. Asmuo, atlikdamas bausmę 
laisvės atėmimo vietoje, paprastai neišvengia neigiamos kalinimo įtakos. 
Besirengiančio išeiti į laisvę asmens lauks nauji sunkumai: pasikeitusios 
gyvenimo aplinkybės, laisvės atėmimo vietose įgyta patirtis netiks laisvėje, 
baugins aplinkinius. Neigiamas visuomenės požiūris, buities sunkumai, biu-
rokratiniai barjerai dar labiau pažeis ir taip ne itin stabilią asmens vidinę 
pusiausvyrą, nes išspręsti kad ir menkiausią kasdieninę problemą laisvėje 
reikės pastangų ir atsakomybės, nuo kurių lengvai atpratina gyvenimas 
„anapus sienos“. Neišsprendus psichologinių problemų, neįmanoma efekty-
viai spręsti praktinių ir socialinių nuteistųjų resocializacijos problemų.  
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Nuteistųjų integracijos į visuomenę procesas prasideda pataisos įstai-
goje ir yra visų prieš tai vykdytų programų nuoseklus tęsinys. Ši programa 
apima socialinį ir moralinį aspektus ir yra socialinės reabilitacijos pataisos 
įstaigoje baigiamoji dalis. Programinės priemonės sudaro grįžusių į visuo-
menę asmenų socializacijos pagrindą, prielaidas būti priimtiems ir pripažin-
tiems šeimoje, bendruomenėje, darbo rinkoje. 

Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa suteikia teisę naudo-
tis specialiai parengtomis priemonėmis sugrįžti į visuomenę, šeimą, darbą. 
Tuo tikslu turi būti sukurtos specialios procedūros ir numatytos veiklos 
kryptys: 

1) ugdyti integracijos programoje dalyvaujančių nuteistųjų gyvenimo 
įgūdžius, t. y. gebėjimą prisitaikyti visuomenėje ir pozityviai elgtis, 
suteikti asmeniui brandaus savarankiško gyvenimo pagrindus ir pa-
dėti jam tobulinti pozityvius gebėjimus visą gyvenimą; 

2) suteikti asmenims, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo 
vietų, teisinių ir socialinių žinių, kad jie galėtų prisitaikyti nuolat 
kintančioje visuomenėje ir sugebėtų teisėtais būdais tenkinti savo 
socialinius poreikius; 

3) supažindinti su galiojančiais įstatymais, užtikrinančiais asmenų, pa-
leistų iš laisvės atėmimo vietų, reintegraciją į visuomenę, supažin-
dinti su socialinės tarnybos tinklu bei galimybėmis gauti socialinę 
paramą gyvenamojoje vietoje. 

 
 
 

NUTEISTŲJŲ INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA 
(pavyzdys) 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Nuteistojo integracijos į visuomenę programos (toliau – programa) 

tikslas yra padėti nuteistajam pasirengti gyvenimui laisvėje, kad išėjęs iš 
laisvės atėmimo vietos asmuo galėtų būti visavertis visuomenės narys. 

2. Už programos sudarymą ir vykdymą atsakingas socialinės reabilita-
cijos skyriaus būrio viršininkas, į kurio būrį paskirtas nuteistasis. 

3. Kiekvieno nuteistojo integracijos į visuomenę programos sudarymo 
laikas ir vykdymo terminas gali būti skirtingas ir priklausyti nuo nuteistojo 
asmenybės, charakterio ir pan., tačiau turi būti sudaryta ir pradėta vykdyti 
ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki bausmės vykdymo pabaigos ir ne vė-
liau kaip prieš vieną mėnesį iki galimo teikimo teismui dėl lygtinio palei-
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dimo iš pataisos įstaigos arba lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo baus-
mės nepasibaigus bausmės laikui, arba neatliktos laisvės atėmimo bausmės 
dalies pakeitimo švelnesne bausme. 
 

II. TURINYS 
 

4. Tiriamasis aiškinamasis darbas: 
4.1. padėti nuteistajam išsiaiškinti galinčias kilti integracijos į visuo-

menę problemas bei galimus šių problemų sprendimų variantus; 
4.2. išsiaiškinti nuteistojo ateities planus, gyvenimo tikslus; 
4.3. nustatyti, kokia galima nuteistojo socialinė padėtis jam išėjus iš 

pataisos įstaigos (įsidarbinimo galimybės, apsirūpinimas būstu ir kt.). 
5. Teisinės pagalbos suteikimas, socialinis švietimas: 
5.1. supažindinti su teisės aktais, reglamentuojančiais nuteistojo reso-

cializaciją; 
5.2. išaiškinti lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos bei lygtinio atlei-

dimo nuo laisvės atėmimo bausmės nepasibaigus bausmės laikui teismo pa-
skiriamus įpareigojimus; 

5.3. paaiškinti lygtinai paleidžiamam ir lygtinai atleidžiamam nuo 
laisvės atėmimo bausmės nepasibaigus bausmės laikui asmeniui atsakomy-
bę ir teisines pasekmes už teismo skirtų įpareigojimų nevykdymą; 

5.4. išaiškinti paleidžiamų iš pataisos įstaigos nuteistųjų materialinio 
aprūpinimo tvarką; socialinės paramos formas; 

5.5. supažindinti su darbo biržų, pataisos inspekcijų ir kitų institucijų, 
galinčių suteikti socialinę paramą asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, 
veikla. 

6. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimas. 
7. Psichologinis darbas su nuteistuoju: 
7.1. nuteistojo nukreipimas į psichologinę tarnybą: 
7.1.1. dėl psichologinės terapijos; 
7.1.2. dėl psichologo konsultacijos; 
7.2. individualus darbas su nuteistuoju pagal psichologinės tarnybos 

pateiktas rekomendacijas, išvadas ir kt.; 
7.3. nuteistojo charakterizavimas. 
8. Nukreipti nuteistąjį į nakvynės namus (jei nuteistasis neturi kur 

gyventi ir pats gyvenamojo būsto problemų negali išspręsti). 
9. Suteikti paleidžiamam iš pataisos įstaigos nuteistajam materia-

linę pagalbą (išmokėti pašalpą, aprūpinti kelionpinigiais ir kt.). 
10. Įteikti atmintinę, kurioje surašyta svarbiausia paleidžiamam iš pa-

taisos įstaigos nuteistajam informacija (darbo biržų, pataisos inspekcijų ir 
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kitų institucijų, galinčių suteikti socialinę paramą asmenims, grįžusiems iš 
įkalinimo vietų, sąrašas ir šių institucijų adresai, įstatymų ir kitų teisės aktų, 
kurie yra svarbūs paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims, sąrašas bei kita 
informacija). 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

11. Būrio viršininkas apie programos vykdymo eigą ir rezultatus įrašo 
individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje. 

12. Baigus vykdyti programą, būrio viršininkas apibendrina atliktą 
darbą ir apie tai įrašo individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje. 

 
 
 
Nuteistųjų socialinės reabilitacijos programa vykdoma individualiai ir 

grupėse. Užsiėmimus veda socialinės reabilitacijos, kitų pataisos įstaigų 
tarnybų pareigūnai, specialistai. Į darbą įtraukiami vyriausybinių, nevyriau-
sybinių organizacijų atstovai, savivaldybių, visuomeninių organizacijų at-
stovai, savanoriai. 

Nuteistiesiems, kuriems iki bausmės pabaigos liko ne mažiau kaip trys 
mėnesiai, sudaromos sąlygos lankytis reabilitacijos centruose („pusiaukelės 
namuose“), kuriuose panašiomis į laisvės sąlygomis teikiamos paslaugos, 
formuojami savarankiškos veiklos įgūdžiai. 
 
5.3.1. Užsienio valstybių nuteistųjų reabilitacijos  

programų apžvalga 
 

Nuteistųjų  socialinės reabilitacijos principai Europos valstybėse neat-
siejami nuo socialinės aplinkos, kurioje egzistuoja bausmių vykdymo si-
stema. Įkalintųjų gyvenimo sąlygos atspindi tas gyvenimo sąlygas, kuriose 
gyvena eiliniai šalies piliečiai. Socialinės sąlygos, švietimas, darbas ir ben-
dras kultūrinis šalies lygis turi tiesioginės įtakos įkalintųjų reabilitacijos 
priemonėms ir galimybėms. Europos kalėjimų taisyklėse sakoma, kad kalė-
jimų administracija socialinei reabilitacijai turi naudoti pačias pažangiau-
sias, humaniškiausias, aukšto lygio ir praktiškai įgyvendinamas priemones. 

Dauguma Skandinavijos regiono šalių penitencinę veiklą pataisos 
įstaigose grindžia normalizavimo, atvirumo, atsakomybės principais. 

Normalizavimo principas reiškia, kad gyvenimo sąlygos kalėjime turi 
atitikti visuomenės gyvenimo sąlygas. Nuteistųjų darbo organizavimas, 
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darbo saugumas, sveikatos priežiūra, mokymas, švietimas turi būti tinkamai 
suderinti su vietinėmis taisyklėmis ir tradicijomis, t. y. integruoti į atitinka-
mas šalies veiklos sistemas. 

Atvirumo principas. Įkalinimo pasekmės nuteistajam ilgai išlieka ir 
po išėjimo į laisvę (stigmatizacija). Įkalinimo negalima laikyti kalinamojo 
reabilitavimo priemone, nes jis įtvirtina negatyvius kalinamojo asmenybės 
pokyčius. Kalėjimas yra uždara institucija – visas jos gyvenimas griežtai 
reglamentuotas, todėl Vakarų Europoje siekiama, kad kalėjimas būtų atvi-
resnis išoriniam pasauliui.  

Atvirumo principas reiškia, kad kaliniai gali susirašinėti su kuo nori, 
atsisakyta cenzūros, atvirose įkalinimo įstaigose yra bendro naudojimosi te-
lefonai, o dalis nuteistųjų turi ir asmeninius telefonus. 

Kalinius jų artimieji ir kiti asmenys gali lankyti taip dažnai, kaip jie to 
nori. Apsilankymai beveik nekontroliuojami. Lankymo kambariai įrengti 
taip, kad kalinys ir svečias gali likti vieni, galimi ir seksualiniai ryšiai, todėl 
seksualinių pažeidimų beveik nėra. 

Nuteistieji laikinai išleidžiami iš kalėjimų gydymosi, mokslo, profesi-
niais, šeimos ar kitais reikalais. Išleidimai stiprina socialinius ryšius, sklai-
do kalėjimo monotoniją, mažina recidyvą, gerina santykius tarp kalinių ir 
personalo. 

Kaliniams laisvai prieinami radijas, televizija, laikraščiai, jie gali daly-
vauti diskusijose spaudoje. Įstaigose organizuojami sporto ir kitokie rengi-
niai kartu su vietos gyventojais, atvirų durų dienos, pokalbiai su kaliniais ir 
personalu. 

Atvirumas nepaneigia bausmės, nes įkalinimas yra tikroji bausmė. 
Atsakomybės principas. Kaliniams suteikiama galimybė dalyvauti 

įstaigos veikloje, kuri padeda ugdyti atsakomybės jausmą, pasitikėjimą sa-
vimi ir skatina saviauklą (Europos kalėjimų 69 taisyklė). Kalėjimų sistemos 
iš esmės yra paternalitinės ir ugdo socialinį neveiklumą. „Viešbučio“ tipo 
aptarnavimą kalėjime reikia keisti į pačių kalinių apsitarnavimą, kad patys 
taptų atsakingi už savo kasdieninį gyvenimą. Taip būtų įtvirtintas savival-
dos principas: kaliniai patys perka, ruošia maistą, tvarko higienos reikalus, 
skalbia, tvarko drabužius ir kt. Tuo tikslu įdiegiama atlyginimo, išmokų si-
stema. 

Kaliniai turi prisiimti atsakomybę už saviugdą, kalėjimo personalas tu-
ri tik padėti motyvuoti nuteistųjų dalyvavimą reabilitacijos procese, skatinti 
rūpintis savo socialiniais reikalais, darbu, būstu, konsultuoti įvairiais klau-
simais. 

Socialinė reabilitacija skatinama ir kitomis teisinėmis bei organizaci-
nėmis priemonėmis. Plačiai taikomas lygtinis paleidimas, „pusiau laisvas 
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režimas“, perkėlimas į atvirus kalėjimus. Prancūzijoje nepriekaištingai be-
sielgiantis kalinys gali pasinaudoti lengvata bausmę kalėjime sutrumpinti 
kasmet trim mėnesiais. 

Plačiai taikomos nuteistųjų bendrosios ir individualiosios socialinės 
reabilitacijos programos. Vokietijos bausmių vykdymo įstatymas numato 
nuteistojo reabilitacijos planą, kuriuo tiriama nuteistojo asmenybė ir po to 
sudaromas elgesio su nuteistuoju planas, suderintas su pačiu nuteistuoju. 
Plane numatoma laikymo sąlygų kaita pagal jo elgesį, įtraukimas į darbą, 
profesinis parengimas arba profesinių įgūdžių ugdymas, bendrasis lavini-
mas, pagalbos suteikimas, paruošimas išleidimui į laisvę ir kt. 

Švedijoje socialinę reabilitaciją vykdo kalėjimo personalas: psicholo-
gai, probacijos tarnybos darbuotojai, dvasininkai. Nuteistiesiems sudaromos 
palankios sąlygos mokytis, sportuoti, šviestis, palaikyti ryšius su išoriniu 
pasauliu (laiškais, telefoniniais pokalbiais, pasimatymais, trumpalaikėmis 
išvykomis). Kai kuriais atvejais (dažniausiai – baigiantis bausmės terminui) 
nustačius griežtus reikalavimus, gali būti leista nuteistajam dirbti, mokytis 
ar lankyti profesinio rengimo įstaigas už kalėjimo teritorijos. 

Taikomos specialiosios programos tam tikroms nuteistųjų grupėms, 
pavyzdžiui, yra programa, skirta vyrams, nuteistiems už smurtinius nusikal-
timus (buityje, prieš moteris ir kt.). Programą 4–8 žmonių grupėje vykdo 
specialistas, kuris skatina nuteistuosius išsipasakoti, sužadinti mąstymą, pa-
smerkti savo elgesį. 

Kognityvių įgūdžių ugdymo (samprotavimo ir reabilitacijos) programa 
skirta asmenims, kurie nori pakeisti mąstymą, išmokti elgtis neįžeisdami ki-
tų, valdyti jausmus, emocijas, lavinti sprendimų priėmimo įgūdžius. Pro-
gramą sudaro 36 užsiėmimai, ją vykdo kvalifikuoti specialistai. Nuteistieji, 
įgiję kognityvaus mąstymo įgūdžių, išmoksta spręsti konfliktus, išvengti ri-
zikingų situacijų, impulsyvių ir neapgalvotų sprendimų, valdyti emocijas, 
pyktį. 

Speciali programa „Vienas su vienu“ skirta nuteistiesiems, turintiems 
bendravimo problemų. Programa siekiama keisti elgesį, įgyti naujų įgūdžių. 

Švedijos kalėjimuose plačiai praktikuojama vadinamųjų kontaktinių 
asmenų veikla. Asmuo, kuriuo pasitiki nuteistasis, padeda jam įsigilinti, su-
vokti iškilusias problemas, profesionaliai pataria, padrąsina ir paskatina patį 
rinktis problemos sprendimo būdus, siekti savo gyvenimo tikslų. 

Nuteistųjų socialinė reabilitacija neatsiejama nuo dvasinio, kultūrinio, 
fizinio ugdymo priemonių organizavimo pataisos įstaigose. Kiekvienam ka-
liniui turi būti leidžiama kiek įmanoma geriau tenkinti savo religinius, dva-
sinius bei moralinius poreikius dalyvaujant pamaldose arba susirinkimuose, 
vykstančius įstaigoje, bei turėti reikalingų knygų ir literatūros (Europos ka-
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lėjimų 28.1–28.7 taisyklės). Kalinimo įstaigų sistema privalo pripažinti tin-
kamai organizuotos veiklos, užtikrinančios gerą fizinę būklę, galimybės 
mankštintis ir ilsėtis svarbą (83 taisyklė). Visi nuteistieji turi teisę į asmeni-
nį turtą, knygas, radijo aparatą, televizorių, kitą garso ir vaizdo aparatūrą. 
Kadangi nuteistieji labiausiai mėgsta futbolą, tinklinį, krepšinį, stalo tenisą, 
badmintoną, kalėjimai bendradarbiauja su vietinėmis sporto asociacijomis, 
su kuriomis treniruojasi ir organizuoja varžybas.  

Prancūzijos penitencinėse įstaigose kalinamiesiems organizuojamos 
laisvalaikio programos ne tik pačių įstaigų pastangomis. Organizuojami 
įvairių meno kolektyvų koncertai, spektakliai; kalėjimuose nuolat veikia 
muzikinės meninės studijos, kabelinė televizija, 15 proc. įstaigų turi savo 
televizijos studijas. 96 pataisos įstaigose iš 186 yra sporto aikštelės (su fut-
bolo laukais, tinklinio, krepšinio ir kitomis aikštelėmis), 67 dideli tinkami 
sportinėms varžyboms pasivaikščiojimų kiemai su sportiniu inventoriumi, 
120 sporto ir 33 gimnastikos salės. Kalinamieji gali sportuoti 2–3 valandas 
per savaitę. Sportinius užsiėmimus organizuoja ir veda daugiau nei 300 
specialistų, kai kurie dirba nemokamai.  
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia socialinės reabilitacijos paskirtis, uždaviniai, teisinės ir organi-

zacinės reabilitacijos priemonės? 
2. Papasakokite apie socialinės reabilitacijos tarnybą, jos struktūrą ir val-

dymą. 
3. Apibūdinkite tarnybos nuostatus, pareigybių aprašymus, paskirtį, tar-

nybos teisinių santykių reguliavimą, santykių turinį, subjektus ir jų tei-
ses, pareigas, atsakomybę. 

4. Apibūdinkite tarnybos darbo planus, jų paskirtį, sudarymą, struktūrą, 
vykdymo organizavimą, kontrolę. 

5. Kokia nuteistųjų skyrimo į būrius tvarka, skyrimo kriterijai, būrio vir-
šininko teisės, pareigos organizuojant darbą būryje? 

6. Kokios socialinės reabilitacijos programų teisinės ir organizacinės 
priemonės? 

7. Kokia adaptacijos programos paskirtis, turinys, vykdymo organizavi-
mas? 

8. Parašykite adaptacijos programos pagrindines kryptis ir nurodykite jų 
organizavimo priemones. 



 

 

221 

9. Koks pataisos programos tikslas? Papasakokite apie programos vyk-
dymo principus, sąlygas. 

10. Papasakokite apie programos turinį: švietimą, ugdymą, pozityvią veik-
lą, bendrąjį lavinimą, saviugdą, atsisakymą nuo priklausomybių ir kita. 

11. Kaip programoje derinamos individualaus ir grupinio poveikio priemo-
nės? Kaip planuojami ir vykdomi užsiėmimai? Koks nuteistųjų įtrauki-
mo į programas motyvavimas ir skatinimas? 

12. Papasakokite apie nuteistųjų organizacijų įtaką socialinei reabilitacijai. 
13. Kokios kitos individualios programos didesnės rizikos asmenims, va-

dovavimas nuteistųjų saviugdai? 
14. Kokie nuteistųjų integracijos į visuomenę programos tikslai, programos 

turinys? Papasakokite apie paleidžiamų iš pataisos įstaigų nuteistųjų 
problemų tyrimą, pagalbą jas sprendžiant, pagalbą gaunant asmens do-
kumentus, įsidarbinant, sprendžiant gyvenamo būsto, psichologines, 
bendravimo problemas. Kaip teikiama teisinė, materialinė pagalba? 

15. Kaip organizuojamos teisinio, socialinio švietimo programos? 
16. Parašykite pataisos programos metmenis. 
17. Kokie būrio viršininko darbo organizavimo pagrindai. Kokie darbo 

planai, tarnybiniai dokumentai, darbo vertinimo kriterijai, atskaitomy-
bė? 

18. Papasakokite apie Vakarų Europos valstybių socialinės reabilitacijos 
programų principus ir įgyvendinimo priemones. 
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5.4. NUTEISTŲJŲ BENDROJO LAVINIMO  
IR PROFESINIO MOKYMO  
ORGANIZAVIMAS 

 
Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymas yra pataisos pro-

gramų sudėtinė dalis, todėl pataisos įstaigose turi būti sukurta šiuolaikinė 
bendrojo ir profesinio mokymo programa, kuri leistų visiems nuteistiesiems 
įgyvendinti asmeninius poreikius bei siekius. Tokių programų tikslas turėtų 
būti sėkmingos socialinės adaptacijos perspektyvų numatymas, kalinių mo-
ralės, pažiūrų ir jų savigarbos tobulinimas. Kalinių švietimas turi būti sude-
rintas su visos šalies švietimo sistema, kad išėję į laisvę žmonės galėtų tęsti 
mokslą. Kiekvienoje įstaigoje turi būti biblioteka, turinti įvairių pramoginių 
ir mokomųjų dalykų knygų, periodinių leidinių (Europos kalėjimų 77, 81, 
82 taisyklės). Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1989 metų rekomendaci-
ja Nr. R (89) 12 „Dėl švietimo kalėjimuose“ numato, kad visi kaliniai turi 
teisę, o pataisos įstaigos privalo sudaryti galimybę mokytis (švietimo teisė 
apima bendrąjį lavinimą, profesinį mokymą, kultūrinę veiklą ir kūrybą, fi-
zinę kultūrą ir sportą, socialinį lavinimą bei bibliotekų veiklą). Švietimo 
programos turi būti integruotos į šalies programas ir įgyvendinamos pačiose 
pataisos įstaigose, o esant galimybei – ir už jų ribų esančiose mokymo 
įstaigose. Kalinių švietimas, kaip pataisos priemonė, yra toks pat svarbus 
kaip ir jų darbas, todėl besimokantiems kaliniams turi būti mokama stipen-
dija (pašalpa ir pan.). Kalinių profesinis mokymas turi ugdyti asmenybę, 
orientuotą į darbo rinkos poreikius.  

Nuteistųjų susidomėjimą mokslu rodo ir tokia Kalėjimų departamento 
statistika. 2006 m. rugsėjo 1 d. mokslo metus pradėjo beveik 2200 nuteistų-
jų keturiolikoje iš penkiolikos įkalinimo įstaigų. Mokosi kas ketvirtas nu-
teistasis. Kalėjimų departamento duomenimis, pastaraisiais metais kasmet 
po 15 procentų daugėja asmenų, norinčių mokytis vidurinėje mokykloje, 
įsigyti profesiją, mokytis kalbų, darbo su kompiuteriu pradmenų. Penki nu-
teistieji iki gyvos galvos studijuoja socialinius mokslus Vilniaus pedagogi-
niame universitete. 

Bendrojo lavinimo mokyklos ar jų filialai, švietimo konsultaciniai 
punktai pataisos įstaigose organizuojami vadovaujantis Švietimo įstatymu, 
Bausmių vykdymo kodekso 147 straipsniu, Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklos bendraisiais nuostatais47, Laisvės atėmimu nuteistų asmenų ben-
                                                 

47
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas 

Nr. 966 „Dėl Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ // Vals-

tybės žinios. 1999, Nr. 72-2246. 
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drojo lavinimo organizavimo nuostatais48, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos 
taisyklėmis. 

Valstybines bendrojo lavinimo mokyklas ar jų filialus, švietimo kon-
sultacinius punktus pataisos įstaigose steigia esant ne mažiau kaip 80 moks-
leivių, reorganizuoja ir likviduoja apskričių viršininkai, gavę Kalėjimų de-
partamento prašymą ir Švietimo ir mokslo ministerijos sutikimą. Nepilna-
mečių pataisos namuose bendrojo lavinimo mokyklos yra būtinos. 

Bendrojo lavinimo mokyklos pastatai, patalpos yra pataisos įstaigos 
gyvenamojoje teritorijoje. Pastatų eksploatavimo, remonto ir inventoriaus 
įsigijimo išlaidas apmoka pataisos įstaiga iš jai skirtų valstybės biudžeto lė-
šų.  

Mokyklas administruoja apskričių administracija, savo veiksmus de-
rindama su pataisos įstaigos administracija. Santykiai tarp šių subjektų re-
guliuojami atitinkamais teisės aktais šalių susitarimu. Ir mokykla, ir patai-
sos įstaiga turi teises ir pareigas bendrojo lavinimo procesą organizuoti taip, 
kad jis būtų veiksminga nuteistųjų pataisos ir integracijos į visuomenę 
priemonė. 

Pataisos įstaiga sudaro sąlygas nuteistiesiems mokytis pagal mokymo 
programas, suderinti mokslą, darbą, laisvalaikį pagal įstaigos dienotvarkę. 
Asmenys per egzaminų sesiją atleidžiami nuo darbo, sudaromos kitos sąly-
gos tinkamai pasirengti egzaminams. 

Nuteistųjų dalyvavimas mokymo programose yra skatinamas ir verti-
namas kaip svarbus jų pataisos kriterijus. Be to, mokyklos pedagogai pade-
da vykdyti bendras nuteistųjų adaptacijos, pataisos bei integracijos į visuo-
menę programas. 

Nuteistųjų profesinis mokymas organizuojamas pataisos įstaigose ir 
valstybinėse įmonėse prie pataisos įstaigų. Profesinis mokymas organizuo-
jamas remiantis Bausmių vykdymo kodekso 148, 149 straipsniais, Profesi-
nio mokymo įstatymu49, Laisvės atėmimu nuteistų asmenų profesinio ug-
dymo organizavimo nuostatais50, Pagrindinio profesinio mokymo įstaigos 
bendraisiais nuostatais51 bei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis. 

                                                 

48
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 206 „Laisvės atėmimu nuteistų as-

menų bendrojo lavinimo organizavimo nuostatai“ // Valstybės žinios. 1995, Nr. 14-333. 
49

 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas // Valstybės žinios. 1997, Nr. 98-

2478. 
50

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 206 „Laisvės atėmimu nuteistų as-

menų profesinio ugdymo organizavimo nuostatai“ // Valstybės žinios. 1995, Nr. 14-333. 
51

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 

488 „Dėl pagrindinio profesinio mokymo įstaigos bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ // Valsty-

bės žinios. 1998, Nr. 39-1048. 
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Profesines mokyklas ar jų filialus pataisos įstaigose steigia, reorga-
nizuoja ir likviduoja pagal Kalėjimų departamento rašytinį prašymą Švieti-
mo ir mokslo ministerija Vyriausybės nustatyta tvarka. 

Pataisos įstaiga profesinėms, kaip ir bendrojo lavinimo, mokykloms 
suteikia patalpas, užtikrina tinkamą jų eksploataciją, sudaro kitas tinkamas 
veiklos sąlygas. 

Profesinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 
patvirtintas programas, atsižvelgiama į įstaigos administracijos pateiktą pro-
fesijų sąrašą ir turimą mokymo bazę. Profesinės mokyklos vykdo tokias pa-
grindines funkcijas: 

1) rengia valstybės įmonei, veikiančiai prie pataisos įstaigos, reikalin-
gus darbininkus; 

2) organizuoja turimos kvalifikacijos tobulinimą; 
3) teikia metodinę pagalbą, konsultuoja nuteistuosius, besimokančius 

specialybės praktiškai. 
Nuteistųjų profesinis mokymas gamyboje organizuojamas bendromis 

pataisos įstaigos ir valstybės įmonės prie pataisos įstaigos pastangomis pa-
gal sudarytą profesijų sąrašą. Šiuo atveju visos profesinio mokymo išlaidos 
dengiamos iš valstybės įmonės lėšų. 

Gamybinis mokymas sudaro palankias sąlygas įsigyti naują specialybę, 
patobulinti turimos specialybės kvalifikaciją. Mokymas organizuojamas 
grupėmis ar individualiai pagal specialybės kvalifikacinius reikalavimus. Po 
teorinių ir praktinių kursų laikomi kvalifikaciniai egzaminai. Sėkmingai iš-
laikiusiems egzaminus išduodami nustatytos formos specialybės pažymėji-
mai. 

Nuteistųjų profesinis mokymas turi ne tik praktinę reikšmę, bet ir at-
lieka socialinę funkciją. Asmenys, įsigiję paklausią rinkoje profesiją, spe-
cialybę, sėkmingai įsitvirtina darbo rinkoje ir visuomenėje.  

Švedijos penitencinėse įstaigose nuteistieji privalo dirbti arba dalyvau-
ti mokymo ar profesinio mokymo kursuose pačioje įstaigoje arba, tam tik-
romis aplinkybėmis, už įstaigos ribų darbo valandų metu. Nuteistiesiems, 
dalyvaujantiems mokymo programose, mokamas atlyginimas. Nuteistieji 
mokomi pagal šalies švietimo, mokymo programas ir gali įsigyti pradinį iš-
silavinimą. Be pagrindinių mokymo programų, vyksta anglų kalbos kursai, 
socialinių įgūdžių ugdymo ir kitos programos. 

Didelis dėmesys nuteistųjų mokymui skiriamas Prancūzijos kalėji-
muose. Mokslas privalomas asmenims iki 16 metų. 1997 metais iš 28 tūks-
tančių nuteistųjų 10 287 mokėsi pradinėse mokyklose, 9142 – vidurinėse 
mokyklose, 384 – įvairiose aukštojo mokslo įstaigose. Be to, 2800 asmenų 
mokėsi neakivaizdžiai, aukštųjų mokyklų diplomus gavo 50 nuteistųjų. 
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Ne mažesnis dėmesys skiriamas ir profesiniam parengimui. 1997 me-
tais įvairiuose kursuose mokėsi 20 530 nuteistųjų. Daugiausia profesiniu 
parengimu užsiima Nacionalinio švietimo sistemos organizacija GRETA 
(49 proc.) ir įvairios privačios ir visuomeninės organizacijos (40 proc.). 80 
procentų nuteistųjų profesinio parengimo išlaidas apmoka Darbo ministeri-
ja. 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia nuteistųjų bendrojo lavinimo paskirtis? 
2. Kokia bendrojo lavinimo mokyklų, jų filialų, švietimo konsultacinių 

punktų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo tvarka? 
3. Kokios pataisos įstaigų administracijos teisės ir pareigos organizuojant 

nuteistųjų bendrąjį lavinimą? 
4. Kaip reguliuojami bendrojo lavinimo mokyklų, jų filialų, švietimo kon-

sultacinių punktų administracijos ir darbuotojų santykiai su pataisos 
įstaigų administracijos tarnybomis? 

5. Papasakokite apie nuteistųjų priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklą, 
skyrimo į klases tvarką. 

6. Kaip organizuojama švietimo konsultacinio punkto veikla? 
7. Kaip užtikrinamas normalus mokymo procesas, nuteistųjų priežiūra bei 

jų elgesio kontrolė bendrojo lavinimo mokykloje ar jos filialuose? 
8. Kokia nuteistųjų profesinio mokymo pataisos įstaigoje organizavimo 

tvarka? 
9. Kokia profesinių mokyklų (filialų) steigimo, likvidavimo, reorganiza-

vimo tvarka? 
10. Kokia nuteistųjų priėmimo į profesines mokyklas (filialus) tvarka? 
11. Apibūdinkite profesinių mokyklų (filialų), pataisos įstaigų administra-

cijos teises ir pareigas organizuojant profesinį mokymą, jo tvarkaraštį. 
12. Kaip organizuojamas nuteistųjų profesinis mokymas gamyboje? 
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5.5. PATAISOS ĮSTAIGŲ DRAUSMĖS  

KOMISIJŲ DARBO TVARKA  

 

Nuteistųjų poelgiai dažnai būna netikėti, nelaukti, jie padaro įvairaus 
sunkumo teisės pažeidimų. Pažeidimus lemia objektyvios ir subjektyvios 
priežastys, sąlygos. Objektyvios sąlygos sietinos su įstaigų aprūpinimu, lai-
kymo sąlygomis, nuteistųjų užimtumo problemomis, personalo pasirengimu 
atlikti savo pareigas, įstaigos perpildymu ir kt. Subjektyvios sąlygos sieti-
nos su nuteistųjų motyvacija, individualiomis, psichologinėmis savybėmis, 
subkultūra, žmogaus teisių, orumo gerbimu, personalo teisine, darbo kultūra 
ir kt.  
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Nuteistieji, linkę pažeisti įstaigų vidaus tvarką, bausmės atlikimo sąly-
gas, turintys tam tikrų priklausomybių, įtraukiami į prevencines įskaitas ir 
jų elgesys yra nuolat kontroliuojamas.  

Pagal pažeidimų dažnumą, sunkumą nuteistieji gali būti priskiriami 
prie nuolat arba itin piktybiškai pažeidžiančių bausmės atlikimo režimą ka-
tegorijų. 

 
 

5 lentelė. Pataisos įstaigos teisės pažeidimų statistika 
 
Eil. 
Nr. 

Pažeidimų sąrašas 
2004 m. 

IV ketvirtis
2005 m. 

I ketvirtis
1. Nuteistųjų skaičius 798 745 
2. Drausmės pažeidimų iš viso 731 698 
3. Skirta nuobaudų (nutarimais arba įsakymais) 466 407 
4. Pažeidėjų, kuriems nuobaudos skirtos nutarimais arba 

įsakymais 
132 112 

5. Drausmės pažeidimai:   
 5.1. nedidelis chuliganizmas 68 49 
 5.2. alkoholinių gėrimų ir surogatų vartojimas 1 4 
 5.3. narkotinių medžiagų vartojimas 53 18 
 5.4. psichotropinių medžiagų vartojimas 0 0 
 5.5. uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laiky-

mas  
48 28 

 5.6. dienotvarkės pažeidimai 52 114 
 5.7. pareigų nevykdymas 244 194 

6. Drausmės pažeidimai padaryti:   
 6.1. darbo objektuose įstaigoje 0 0 
 6.2. darbo objektuose už įstaigos ribų 0 0 
 6.3. nuo 6.00 val. iki 18.00 val. 321 293 
 6.4. nuo 18.00 val. iki 22.00 val. 98 83 
 6.5. išeiginėmis ir švenčių dienomis 98 84 

7. Taikytos nuobaudos: 
7.1. įspėjimas arba papeikimas 

 
115 

 
140 

 7.2. patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės 0 4 
 7.3. draudimas vieną mėnesį pirkti maisto produktus 118 65 
 7.4. perkėlimas iš lengvosios į paprastąją arba iš papras-

tosios į drausmės grupę 
18 13 

 7.5. uždarymas į baudos (drausmės) izoliatorių, karcerį  153 159 
 7.6. perkėlimas į kamerų tipo patalpas (KTP) 62 26 
 7.7. perkėlimas atlikti bausmę iš KTP į kalėjimą 2 10 
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Pažeidimų skaičius ir pobūdis neigiamai veikia nuteistųjų pataisos pro-
cesą, trikdo normalią įstaigų veiklą ir valdymą. Todėl pataisos įstaigose pa-
žeidimų lygis yra kontroliuojamas, analizuojamas ir siūlomos priemonės ša-
linti pažeidimų priežastis, aplinkybes ir sąlygas. 

Pateikiame vienos pataisos įstaigos teisės pažeidimų statistinę lentelę 
(žr. 5 lentelę). 

Nuteistųjų pataisą skatina tinkami personalo ir nuteistųjų santykiai, ap-
rašyti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 50–53 punktuose, daiktų ir 
reikmenų, kuriuos draudžiama turėti nuteistiesiems, sąrašas (Bausmių vyk-
dymo kodekso priedas Nr. 1), taip pat atmintinės ir įstaigos direktoriaus 
įsakymu patvirtintos Nuteistųjų elgesio taisyklės, kuriose išdėstytos Baus-
mių vykdymo įstatymu pagrįstos nuteistųjų teisės, pareigos bei draudimai. 
 

NUTEISTŲJŲ ELGESIO TAISYKLĖS 
 

1. Nuteistieji gali: 
1.1. laisvalaikį leisti savo nuožiūra, nepažeisdami įstatymuose nustaty-

tų elgesio taisyklių; 
1.2. užsiimti menine kūryba pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu 

patvirtinta tvarka ir dalyvauti kultūriniuose ir sportiniuose renginiuose; 
1.3. skaityti knygas, žaisti stalo žaidimus, naudotis kompiuterinių žai-

dimų aparatais ir kompiuteriais, vaizdo grotuvais, klausytis radijo ir žiūrėti 
televizijos laidas; 

1.4. dalyvauti nuteistųjų ir visuomeninių organizacijų veikloje; 
1.5. mokytis konsultaciniame mokymo punkte, bendrojo lavinimo ir 

specialiose profesinėse mokyklose; 
1.6. atlikti religines apeigas pataisos namų administracijos nustatytu 

laiku; 
1.7. įsigyti ir turėti maisto produktų bei būtiniausių reikmenų, kurių 

nedraudžia Bausmių vykdymo kodeksas. 
 
2. Kad nuteistieji ugdytų gero elgesio įgūdžius, jie privalo: 
2.1.  griežtai laikytis nustatytos ir direktoriaus įsakymu patvirtintos 

dienotvarkės; 
2.2. vykdyti įstaigos arba pareigūno nurodymus, įsakymus ir reikala-

vimus; 
2.3. dalyvauti įstaigos personalo vykdomose nuteistųjų adaptacijos, 

pataisos ir integracijos į visuomenę bei kitose programose; 
2.4. nešioti kairėje krūtinės pusėje prie drabužių prisegtus asmens 

ženklus su įrašytu vardu, pavarde, būrio, brigados ir lovos numeriu bei nu-
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teistojo nuotrauka (šiuos ženklus išduoda pataisos įstaigos administracija); 
2.5. tvarkyti ir prižiūrėti savo darbo ir gyvenamąją vietą, pagal nusta-

tytą pavyzdį pakloti lovą; 
2.6. laikytis asmens higienos; 
2.7. laikyti maisto produktus specialiai tam įrengtose patalpose; 
2.8. tausoti valstybinį turtą, racionaliai arba nustatyta tvarka naudoti 

energetinius resursus bei jiems išduotus drabužius ir avalynę; 
2.9. įeiti ir išeiti iš patalpos, kur yra pataisos namų darbuotojas ar kitas 

pareigūnas, tik jam leidus; 
2.10. kreiptis į pataisos namų darbuotoją ar kitą pareigūną įvardžiu 

„jūs“ arba „tamsta“ arba nurodydami užimamas pareigas, kreipdamiesi pa-
sakyti savo pavardę ir nurodyti būrį ir brigadą; 

2.11. nustatyta tvarka tvarkyti įstaigos patalpas ir teritoriją bei atlikti 
kitus gerovės darbus; 

2.12. būti tvarkingai apsirengę bendrųjų priemonių ir priėmimo asme-
niniais klausimais metu. 

 

3. Nuteistiesiems draudžiama: 
3.1. savavališkai pasišalinti iš pataisos įstaigos teritorijos, gamybinio 

objekto arba įstaigos administracijos nustatytos kitos jų buvimo vietos; 
3.2. pažeisti pataisos įstaigos apsaugos draudžiamąsias zonas; 
3.3. be pataisos įstaigos darbuotojų leidimo palikti darbo vietą; 
3.4. gyventi ne tam skirtose patalpose ir savavališkai lankytis gyvena-

mosiose patalpose ir teritorijose, kuriose negyvena ir nedirba; 
3.5. palikti savo miegamąją vietą po signalo miegoti iki signalo keltis, 

išskyrus naudojimosi tualetu atvejus; 
3.6. savavališkai keisti gyvenamąją (miego) arba darbo vietą; 
3.7. priklausyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse nenurodytoms organizacijoms ar-
ba grupuotėms ir dalyvauti jų veikloje; 

3.8. be pataisos įstaigos personalo leidimo platinti rankraščius ir kitus 
neoficialius leidinius; 

3.9. kurstyti kitus nuteistuosius atsisakyti vykdyti teisėtus pataisos 
įstaigos darbuotojų reikalavimus;  

3.10. įsigyti, gaminti, vartoti bei platinti alkoholinius gėrimus, jų suro-
gatus, toksines, psichotropines ar narkotines medžiagas; 

3.11. žaisti azartinius žaidimus; 
3.12. įsigyti ir turėti daiktus, gaminius ir medžiagas, kurias nuteistie-

siems turėti draudžiama; 
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3.13. savavališkai naudoti medžiagas, žaliavas, energiją, mechaniz-
mus, įrenginius bei gamybos įrankius; 

3.14. gaminti arba realizuoti įvairius gaminius be pataisos įstaigos   
personalo leidimo; 

3.15. vairuoti savaeiges transporto priemones, jei tai nesusiję su patai-
sos įstaigos administracijos pavestu tiesioginiu darbu; 

3.16. laikyti gyvūnus, paukščius, žuvis ar auginti daržoves, uogas bei 
kitokius augalus be pataisos įstaigos direktoriaus raštiško leidimo; 

3.17. laikyti maisto produktus ar asmeninius daiktus ne tam skirtoje 
vietoje; 

3.18. daryti tatuiruotes sau ar kitiems asmenims bei kitais būdais save 
žaloti; 

3.19. turėti ir iškabinti pornografinius ar prievartą propaguojančius 
leidinius, nuotraukas ir iškarpas; 

3.20. reikalauti bet kokios paslaugos iš kito nuteistojo; 
3.21. naudoti psichinį ar fizinį smurtą prieš kitus asmenis; 
3.22. siųsti laiškus, smulkiuosius paketus su spauda ar siuntinius bei 

perduoti paketus ne per pataisos įstaigos personalą ir pažeidžiant išsiuntimo 
ar perdavimo tvarką; 

3.23. rūkyti ne tam skirtoje vietoje; 
3.24. pirkti, parduoti, keisti, dovanoti ar kitaip perleisti tiek savo, tiek 

ir valstybės turtą kitiems nuteistiesiems ar pataisos įstaigos administracijos 
darbuotojams; taip pat atlikti mokamas ar kitaip atlygintinas paslaugas tiek 
kitiems kalinamiesiems ar nuteistiesiems, tiek pataisos įstaigos administra-
cijos darbuotojams. Skolinti ir dovanoti nuosavas knygas ar literatūrą ki-
tiems nuteistiesiems leidžiama; 

3.25. vartoti necenzūrinius žodžius, žargoną ir pravardes; 
3.26. auginti barzdą; 
3.27. būti su tamsiais akiniais patikrinimuose, rikiuotėse ir kalbantis su 

pataisos namų administracijos atstovais; 
3.28. gaminti ir naudotis savadarbiais elektros prietaisais; 
3.29. be pataisos įstaigos personalo leidimo iškabinti nuotraukas, iš-

karpas, plakatus ir paveikslus; 
3.30. be pataisos namų administracijos atstovo leidimo perduoti daik-

tus į lokalizuotas įstaigos teritorijas ir iš jų; 
3.31. bendrauti tarpusavyje nuteistiesiems, esantiems atskiruose loka-

liniuose sektoriuose, be pataisos namų administracijos atstovo leidimo; 
3.32. išnešti iš valgyklos ruošiamą gaminti ir pagamintą maistą, išsky-

rus duoną ir arbatą. 
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Nuteistųjų elgesys turi būti ne tik kontroliuojamas, bet ir vertinamas, 
motyvuojamas pagal principą: „geras elgesys – daugiau teisių ir laisvių“. 
Geras elgesys skatinamas Bausmių vykdymo kodekso 140 straipsnyje nu-
statytomis skatinimo priemonėmis, o pažeidusiems bausmės atlikimo reži-
mo reikalavimus skiriamos Bausmių vykdymo kodekso 142 straipsnyje 
numatytos nuobaudos.  

Nuobaudų poveikio efektyvumas priklauso nuo to, kaip tiksliai, objek-
tyviai, skubiai buvo ištirtas pažeidimas, įvertintos objektyvios ir subjekty-
vios pažeidimo pusės, ar buvo laikomasi teisėtumo bei teisingumo principų. 

Siekiant nuobaudų skyrimo objektyvumo, pataisos įstaigoje sudaroma 
drausmės komisija kaip įstaigos direktoriaus patariamoji institucija. Komi-
sijos sudarymo tvarką ir jos kompetenciją nustato Pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklių 236–246 punktai. 

Į drausmės komisiją įstaigos direktoriaus įsakymu skiriami kompeten-
tingi pagrindinių tarnybų atstovai, komisijos pirmininkas ir sekretorius. 
Komisija savo posėdžius rengia ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę, po-
sėdžio eiga protokoluojama, sprendimai priimami balsų dauguma. Spren-
dimo objektyvumą užtikrina visų teisės pažeidimo aplinkybių, priežasčių iš-
tyrimas ir vertinimas, paties pažeidėjo dalyvavimas posėdyje, jo apklausa, 
taip pat visų komisijos narių asmeninė nuomonė svarstomu klausimu. Ko-
misijos sprendimas pateikiamas įstaigos direktoriui teikimo skirti nuteista-
jam nuobaudą forma. Įstaigos direktorius, skirdamas nuobaudą, gali sutikti 
su komisijos sprendimu, taip pat sušvelninti arba sugriežtinti sprendimą. 

Drausmės komisijos gali svarstyti visus nuteistųjų teisės pažeidimus, 
tačiau būtina svarstyti tik nuobaudą „perkelti nuteistąjį iš lengvosios į pa-
prastąją grupę arba iš paprastosios į drausmės grupę“. 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia pataisos įstaigos drausmės komisijos paskirtis, uždaviniai, funkci-

jos? 
2. Kokia drausmės komisijos steigimo, keitimo, likvidavimo tvarka? 
3. Papasakokite, kaip organizuojamas drausmės komisijos darbas. 
4. Kokia teisės pažeidimų teikimo svarstyti ir svarstymo drausmės komisi-

joje tvarka? 
5. Kokia komisijos sprendimo priėmimo tvarka ir sprendimo teisinės pa-

sekmės? Kokia sprendimo įforminimo tvarka? 
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5.6. VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, RELIGINIŲ 

BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ DALYVAVIMAS 
NUTEISTŲJŲ PATAISOS PROCESE. NUTEISTŲJŲ 
ORGANIZACIJOS 

 
Pataisos įstaigos savo tikslų siekia įstatymais, poįstatyminiais aktais 

nustatyta tvarka, įgyvendina valstybės uždavinius bausmių vykdymo, nusi-
kalstamumo prevencijos srityje. 

Bausmės atlikimas, nuteistųjų socialinė reabilitacija, integracija į vi-
suomenę praktiškai neįmanoma, jeigu visuomenė nedalyvauja šiame proce-
se. Pataisos įstaigos ir visuomenės interesai yra abipusiai. Kalinimo įstaigos 
administracija turi nuolat skleisti žinias apie visos kalinimo sistemos bei 
įstaigos personalo veiklą, kad visuomenė geriau suprastų jų darbo svarbą 
visuomenei (Europos kalėjimų 90.1–2 taisyklė). Aktyvi visuomenės nuosta-
ta turi būti skatinama, remiama, nuolat ieškoma naujų bendradarbiavimo 
formų. 

Be valstybinių institucijų, nusikalstamumo prevencijos procese akty-
viai dalyvauja nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, savanoriai. Vi-
suomenės dalyvavimas padeda taupyti biudžeto lėšas, naikina vienvaldystę, 
suteikia veiklai skaidrumo, humanizuoja kriminalinės justicijos veiklą, už-
tikrina žmogaus teisių gynimą. Nuteistieji gali įgyvendinti savo teises, gauti 
visavertę socialinę paramą. 
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Bausmė, jos vykdymas, bausmę atliekančių asmenų pataisa, socialinė 
integracija yra neatsiejama nuo bendros visuomenės socialinės veiklos. 
Bausmių vykdymo įstatymas, kiti teisės aktai numato visuomenės dalyva-
vimo šiuose procesuose galimybes bei formas. Bausmių vykdymo kodekso 
8 straipsnyje nustatyta: „nuteistųjų pataisos procese gali dalyvauti visuo-
meninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, jų nariai bei ki-
ti fiziniai ir juridiniai asmenys“. Visuomenės poveikio svarbą pabrėžia ir 
tarptautinės teisės aktai. Tipinės minimalios elgesio su kaliniais taisyklės ir 
Europos kalėjimų taisyklės įtvirtino nuostatą dėl visuomeninių organizacijų 
bendradarbiavimo su įkalinimo įstaigomis skatinimo ir būtinumo siekiant 
sugrąžinti nuteistąjį į normalų gyvenimą visuomenėje. 

Visos visuomenės dalyvavimo pataisos įstaigų veikloje formos padeda 
išlaikyti nenutrūkstamą ryšį su bendruomenėmis, šeimomis, artimaisiais, 
darbo biržomis, darbdaviais, kultūrinėmis, sporto organizacijomis, religi-
nėmis bendrijomis. Be to, visuomeninės organizacijos, kiti juridiniai bei fi-
ziniai asmenys dalyvauja nuteistųjų pataisos, mokymo, švietimo, fizinio, 
dorovinio ugdymo programose, rūpinasi socialine pagalba, labdara bei kitų 
teisėtų poreikių ir interesų tenkinimu. 

Kita visuomenės veiklos kryptis yra pataisos įstaigų visuomeninė 
kontrolė. Veiklos viešumo principas, keitimasis informacija užtikrina įstai-
gų veiklos teisėtumą, skaidrumą, užkerta kelią žmogaus teisių pažeidi-
mams. 

Visuomenė dalyvauja pataisos įstaigų veikloje per: 
1) visuomenės ir savivaldos institucijas; 
2) visuomenines organizacijas; 
3) paramos, labdaros fondus; 
4) religines bendrijas ir bendruomenes; 
5) bendrą veiklą su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, 

visuomeninėmis organizacijomis. 
Bendradarbiavimo formos, intensyvumas nustatomas šalių susitari-

mu. Veikla neturi prieštarauti Bausmių vykdymo kodeksui, kitiems baus-
mės atlikimą reglamentuojantiems teisės aktams, t. y. skatinama ir leidžia-
ma tik abi puses tenkinanti veikla. 

Nevyriausybinės organizacijos ir jų įtraukimas į valstybės valdymo 
reikalus daugelyje Europos valstybių jau seniai tapo gera tradicija, ten vi-
suomenė yra lygiavertė valstybinių institucijų partnerė įvairiose srityse, taip 
pat ir kriminalinėje justicijoje, pavyzdžiui, Skandinavijos šalys, Olandija, 
Jungtinė Karalystė, Švedija ir kitos valstybės visuomenės dalyvavimą kri-
minalinėje justicijoje įtvirtino įstatymais, praktika ir finansavimu, padėjo 
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visuomenės organizacijoms sukurti materialinę bazę, sudarė kitas nuolati-
nės veiklos sąlygas. 

Visuomenė gali turėti didelį teigiamą poveikį nuteistųjų pataisai, integ-
racijai į visuomenę. Priežiūra, materialinė, psichologinė pagalba yra svar-
bios šio proceso sąlygos. Priežiūra yra elgesio taisyklių, santykių taikymo 
visuma, o per paramą atsiskleidžia žmogiškojo faktoriaus poveikis, tai – sa-
vanorių, visuomenės veiklos sritis. Tačiau visuomenės parama nebus dide-
lė, kol įstatymuose nevyriausybinės organizacijos nebus įteisintos kaip 
veiksminga kovos su nusikalstamumu priemonė. 

Dabar pataisos įstaigos bendradarbiauja su tokiomis visuomeninėmis 
organizacijomis: 

1) piliečių, atskirų jų grupių poreikius tenkinančiomis bendro pobū-
džio organizacijomis. Tai – kultūrinės, sporto, įvairios profesinės 
veiklos organizacijos; 

2) organizacijomis, kurios padeda pataisos įstaigų administracijai or-
ganizuoti nuteistųjų pataisos procesą, adaptaciją, integraciją į vi-
suomenę, teikia paramą nuteistiesiems, gina jų teises bei teisėtus in-
teresus. Tai – Lietuvos kalinių globos draugija (LKGD), Lygtinai 
išleistų iš pataisos įstaigų asmenų priežiūros organizacija (LIAPO), 
krizių, reabilitaciniai centrai, labdarą teikiančios organizacijos; 

3) religinėmis bendruomenėmis, bendrijomis, bažnytine organizacija 
„Lietuvos Caritas“. 

Lietuvos kalinių globos draugija įkurta 1921 metais kaip savarankiš-
ka ir savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti kalinius globojančius 
asmenis. Draugijos įstatai naujai įregistruoti Teisingumo ministerijoje 1991 
metais. 

Draugijos tikslai ir uždaviniai yra: 
1) globoti kalinius; 
2) padėti išėjusiems iš pataisos įstaigų pradėti naują gyvenimą; 
3) rūpintis kalinių šeimomis, kurioms reikalinga parama; 
4) rūpintis kalinių teisių apsauga; 
5) rūpintis kalinių švietimu, profesiniu pasirengimu, sveikatos apsau-

ga, taip pat jų materialiniu ir dvasiniu gyvenimu. 
Savo tikslų draugija siekia vykdydama šias funkcijas: 

1) skelbia visuomenėje kalinių globos reikalingumą; 
2) stebi, kad būtų laikomasi įstatymų; 
3) kreipiasi į valstybinės valdžios ir vykdymo institucijas, kad būtų 

panaikinti žmogaus teises pažeidžiantys aktai, reguliuojantys kali-
nių elgesį ir jų gyvenimo sąlygas; 
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4) teikia paleistiems iš laisvės atėmimo vietų asmenims ir jų šeimoms 
moralinę, dvasinę bei materialinę paramą, padeda spręsti kitas gy-
venimo ir įsidarbinimo problemas; 

5) pataria kaliniams ir jų šeimos nariams įvairiais teisiniais klausi-
mais; 

6) prireikus tarpininkauja, atstovauja kaliniams ir jų šeimos nariams, 
gina jų teises teisėsaugos institucijose, kitose valdžios ir valdymo 
įstaigose; 

7) kreipiasi į prokuratūrą ir teismą dėl neteisingų sprendimų kalinių 
bylose, įsiteisėjusių nuosprendžių, sutarčių ir nutarimų peržiūrėji-
mo; 

8) pasisako amnestijos klausimais; 
9) kreipiasi dėl malonės suteikimo; 

10) steigia įmones įstatų apibrėžtai veiklai įgyvendinti; 
11) steigia arba padeda įsteigti globos namus, reabilitacijos centrus. 
Draugijos atstovas yra Respublikos Prezidento malonės komisijos na-

rys. 
Draugija nuo 1992 metų leido laikraštį „Kryžkelė“, o nuo 1997 metų 

leidžia žurnalą tuo pačiu pavadinimu. 
Prie draugijos veikia Reabilitacijos centras ir Danijos pavyzdžiu įkur-

ta Kofoedo mokykla, kurios pagrindinis tikslas išmokyti asmenis „padėti 
sau“ ir prisitaikyti gyventi visuomenėje. 1999 metais draugija tapo tarptau-
tinės krikščioniškos organizacijos Prison Fellowship International (PFI) 
nare. Ši krikščioniškais principais dirbanti pasaulinė organizacija padeda 
kaliniams, buvusiems kaliniams bei asmenims, nukentėjusiems nuo nusikal-
tėlių. Pagrindinį dėmesį draugija skiria dvasinių vertybių puoselėjimui. Be 
to, dirbama teisingumo, materialinės pagalbos, kalėjimų reformos ir kitose 
srityse. 

Lygtinai išleistų asmenų priežiūros organizacija (LIAPO) buvo 
įkurta 2000 metais gegužės mėnesį bendro Vilniuje ir Osle (Norvegija) 
vykdyto projekto pagrindu. Tai – savarankiška, savanoriška, pelno nesie-
kianti visuomeninė organizacija. 

LIAPO įstatuose nustatyti tokie organizacijos tikslai ir uždaviniai: 
1) teikti socialinę, psichologinę, teisinę, materialinę ir kitą paramą as-

menims, nubaustiems kriminalinėmis bausmėmis, bei šių asmenų 
šeimų nariams. Šios paramos tikslas – padėti nuteistiesiems grįžti į 
visuomenę, adaptuotis, siekti savo gyvenimo tikslų teisėtais būdais 
ir teisėtomis priemonėmis; 
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2) padėti surasti arba tarpininkauti nuteistiesiems, ieškantiems darbo, 
gyvenamojo būsto, siekiantiems išsilavinimo, profesijos ar norin-
tiems persikvalifikuoti; 

3) kitais būdais ir priemonėmis skatinti nuteistųjų resocializaciją vi-
suomenėje. 

Organizacija bendradarbiauja su pataisos įstaigų administracijomis, so-
cialinės reabilitacijos tarnybomis ir atlieka probacijos funkciją su rengia-
mais lygtinai paleisti ir paleistais iš pataisos įstaigų asmenimis. Organizaci-
jos atstovai tiria nuteistųjų problemas, dalyvauja rengimo paleisti, teisinio, 
dorovinio švietimo programose. Nuteistuosius lygtinai paleidus, jų socialinę 
adaptaciją LIAPO vykdo kartu su pataisos inspekcijomis. 

Katalikiška labdaros organizacija „Tėvo namai“ buvo įregistruota 
Kaune 1994 m. gruodžio 23 d., o 1997 m. vasario 26 d. buvo perregistruota 
į Krikščioniškąjį labdaros fondą „Tėvo namai“. Fondo iniciatyva buvo 
įsteigtas buvusių kalinių socialinės reabilitacijos centras. Fondo veiklos pa-
grindinis tikslas – nepilnamečių nuteistųjų socialinė reabilitacija ir integra-
cija visuomenėje teikiant tam tikrą globą, materialinę, moralinę, teisinę pa-
galbą, tiesiogiai bendradarbiaujant su nepilnamečių pataisos namais, val-
džios institucijomis. 

Vilniuje veikia paramos fondas „Vilties spindulys“, „Piliečių gyny-
bos ir paramos fondas“. Fondų veiklos tikslas – remti žmogaus teisių, so-
cialinės rūpybos plėtros programas bei kitą socialiai naudingą veiklą. Fon-
dai padeda asmenims, kuriems reikalinga teisinė gynyba teisinių procesų 
metu, renka informaciją apie penitencinės sistemos reformą, ją analizuoja ir 
teikia išvadas, kokiomis kryptimis sistema turėtų būti plėtojama. 

Be to, fondai teikia nemokamą teisinę ir materialinę paramą įkalinimo 
įstaigose įsteigtoms nuteistųjų savitarpio pagalbos ir paramos organizaci-
joms „Tikslas“, „Ateitis“, „Laisvė“, „Tinklas“ ir kt. 

Panašiais pagrindais veikia „Caritas“, Lietuvos krikščioniškojo gailes-
tingumo ir labdaros fondas „Samarija“, „Raudonasis kryžius“. Nemažai 
iniciatyvų įgyvendina atskirų miestų, rajonų bendruomenės, pavyzdžiui, Ši-
lutės mieste ir rajone yra 130 nevyriausybinių organizacijų. Ypač aktyviai 
veikia katalikių moterų draugija „Šilutės moterų seklyčia“, evangelikų liu-
teronų globojama „Sandora“ ir kitos. 

Pataisos įstaigų administracija turi skatinti nuteistųjų dalyvavimą įstai-
gos veikloje. Europos kalėjimų 69 taisyklė nustato, kad „kaliniams turi būti 
duodama galimybė dalyvauti įstaigos veikloje, kuri padėtų ugdyti jų atsa-
komybės jausmą, pasitikėjimą savimi bei stimuliuotų jų domėjimąsi sa-
viaukla [...] Tuo tikslu reikėtų skatinti kalinius imtis atsakomybės atitinka-
mose įstaigos veiklos sferose“. 



 

 

239 

Bausmių vykdymo kodekso 139 straipsnis įtvirtina nuteistųjų iniciaty-
vos teisę. Nuteistųjų arba administracijos siūlymu gali būti steigiamos ko-
lektyvo tarybos, įstatymo nustatyta tvarka nuteistieji gali steigti visuomeni-
nes organizacijas.  

Kolektyvo tarybos gali būti steigiamos tiek pataisos įstaigoje, tiek 
kiekviename būryje. Tarybas renka nuteistieji bendruose susirinkimuose. 
Tarybos nariai renka pirmininką, nustato veiklos kryptį, sudaro kultūros, 
sporto, profesinio mokymo, bendrojo lavinimo, sanitarijos ir higienos bei 
kitas sekcijas. Tarybų veiklos kryptis ir formas nustato pataisos įstaigos di-
rektorius, su juo derinami darbo planai, jis tvirtina tarybos narius. Už savo 
veiklą taryba atsiskaito bendrame pataisos įstaigos ar būrio susirinkime. Ta-
rybų veiklą koordinuoja ir kontroliuoja pataisos įstaigos direktoriaus pava-
duotojas socialinei reabilitacijai, atitinkamo būrio viršininkas. 

Pataisos įstaigose, išskyrus kalėjimus, nuteistieji, vadovaudamiesi 
Asociacijų įstatymu52, gali steigti nuteistųjų visuomenines organizacijas. 
Teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Pravieniškių antruo-
siuose pataisos namuose buvo įregistruota nuteistųjų savitarpio pagalbos ir 
paramos organizacija „Tikslas“. Organizacijos įstatuose įtvirtinti tokie tiks-
lai ir uždaviniai: 

1) teikti moralinę paramą bei suteikti nuteistiesiems visokeriopą in-
formaciją apie jų teises ir gyvenimo sąlygas; 

2) gerinti nuteistųjų gyvenimo sąlygas, bendradarbiauti su kitomis or-
ganizacijomis, galinčiomis teikti nuteistiesiems materialinę paramą, 
padėti išeinantiems į laisvę susirasti darbą, gyvenamąjį būstą, mo-
kytis, įsigyti profesiją; 

3) organizuoti savo iniciatyva ir per kitas organizacijas kultūrinius ir 
sportinius renginius bei užimtumo programas nuteistiesiems, steigti 
naujas darbo vietas; 

4) palaikyti ryšius su valstybės, savivaldybių institucijomis, visuome-
ninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis, labdaros, 
paramos centrais, visuomenės informavimo priemonių atstovais; 

5) pasakyti savo nuomonę apie teikiamus teisės aktų projektus baus-
mių vykdymo klausimais; 

6) gerinti nuteistųjų ir administracijos tarpusavio santykius; 
7) dėl pažeistų nuteistųjų teisių gali kreiptis į atitinkamas valstybės 

institucijas ir tarptautines organizacijas; 
8) gali turėti visuomeninį paramos fondą, kurio lėšas sudaro labdaros 

įstaigų, organizacijų, privačių asmenų pervedamos sumos. 

                                                 

52
 Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas // Valstybės žinios. 2004, Nr. 25-745. 
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Pataisos įstaigos administracija nesikiša į visuomeninės organizacijos 
veiklą, tačiau turi stebėti, kad nebūtų pažeisti įstatymai, veikla netrukdytų 
darbo, mokymosi, bausmės atlikimo režimo, nepažeistų saugumo ir sociali-
nės reabilitacijos reikalavimų. 

Prancūzijos kalėjimų veikloje aktyviai dalyvauja įvairios nevyriausy-
binės organizacijos, padedančios kalėjimų administracijai įgyvendinti so-
cialinės integracijos programas. Tai – Nacionalinė kalėjimų lankytojų aso-
ciacija, „Laiškas iš Bove“ (susirašinėjimas su kalinamaisiais), „Oksilija“, 
„Katalikų pagalba“. Kiekvienoje įstaigoje veikia socialinė kultūrinė arba 
sporto asociacija.  
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Papasakokite apie bausmių vykdymo įstatymuose nustatytą visuomenės 

dalyvavimo tvarką pataisos įstaigų veikloje. 
2. Kaip teisiškai reguliuojami visuomenės ir pataisos įstaigos administra-

cijos santykiai? 
3. Kokie valstybės, visuomenės ir piliečio interesai turi būti suderinti ir 

užtikrinti vykdant kriminalines bausmes? 
4. Apibūdinkite visuomeninių organizacijų teises ir pareigas dalyvaujant 

nuteistųjų pataisoje. 
5. Kaip religinės bendruomenės, bendrijos dalyvauja ugdant nuteistųjų 

dvasingumą ir moralę? 
6. Kokios galimybės įsitraukti į socialinės reabilitacijos procesą priva-

tiems asmenims, savanoriams, probacijos tarnybų nariams? 
7. Kaip organizuojamas pataisos įstaigų bendradarbiavimas su užsienio 

valstybių tapačiomis penitencinėmis sistemomis perimant jų darbo su 
visuomene patirtį? 

8. Kokie Kalinių globos draugijos teisiniai, organizaciniai veiklos pagrin-
dai? 

9. Kokie Kalinių globos draugijos, prie jos esančio Reabilitacijos centro, 
Kofoedo mokyklos tikslai, uždaviniai? 

10. Kaip organizuojamos nuteistųjų kolektyvo tarnybos ir jų veikla nuteis-
tųjų bendruomenės gyvenime? 

11. Kaip organizuojama Lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų asmenų prie-
žiūros organizacijos veikla (LIAPO)? 
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12. Apibūdinkite nuteistųjų visuomeninių organizacijų steigimo tvarką, tų 
organizacijų veiklos tikslus ir uždavinius. 
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5.7. PATAISOS ĮSTAIGŲ PSICHOLOGINĖS 
TARNYBOS 

 
Nuteistųjų socialinės reabilitacijos sėkmė susijusi su penitencinės 

psichologijos uždavinių sprendimu pataisos procese. Sąveikaudama su pe-
nitencine teise penitencinė psichologija teikia praktines rekomendacijas ti-
riant nuteistojo asmenybę, išaiškinant konkrečius psichologinius nukrypi-
mus, kurie trikdo adaptaciją, prarastų socialinių vertybių atstatymą bei elge-
sio korekciją. Įvairaus laipsnio izoliacija sukelia stresą, aštrina psichologi-
nes saugumo, bendravimo, savirealizacijos problemas. Besirengiančio išeiti 
į laisvę asmens laukia nauji sunkumai: pasikeitusios gyvenimo sąlygos, ka-
lėjime įgyta patirtis netinka laisvėje (stigmatizacija). Neigiamas visuomenės 
požiūris, buities sunkumai, įsidarbinimo problemos dar labiau pažeidžia 
asmens vidinę pusiausvyrą, sunkumams įveikti reikia nemažai pastangų ir 
atsakomybės, nuo kurių lengvai atpratina gyvenimas „anapus sienos“. 

Šias ir kitas psichologinio pobūdžio problemas padeda spręsti pataisos 
įstaigų psichologinės tarnybos, organizuojamos Bausmių vykdymo kodek-
so 139 straipsnio pagrindu. Tarnybos struktūrą, veiklos principus ir formas 
nustato Teisingumo ministerija. 

Pagrindinės tarnybos veiklos kryptys: 
1) nuteistųjų asmenybės tyrimas ir individualus psichologinio povei-

kio bei socialinės reabilitacijos krypčių nustatymas ir koregavimas; 
2) individuali ir grupinė nuteistųjų psichologinė terapija; 
3) išvadų dėl nuteistojo perkėlimo į kitą laikymo grupę, lygtinio atlei-

dimo nuo laisvės atėmimo nepasibaigus bausmės laikui ar dėl lais-
vės atėmimo bausmės pakeitimo švelnesne bausme (Baudžiamojo 
kodekso 77, 94 straipsniai), taip pat dėl lygtinio paleidimo iš patai-
sos įstaigos (Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnis) galimybės 
pateikimas. 

Psichologinės tarnybos veiklos principai pagrįsti bausmių vykdymo 
bendraisiais ir specialiaisiais penitencinės psichologijos principais, kurių tu-
ri laikytis tarnybos specialistai, įgyvendindami tarnybos uždavinius bei at-
likdami savo pareigas ir funkcijas. Tai: 

1. Kompetencijos principas. Vadovaudamiesi šiuo principu psicholo-
ginės tarnybos specialistai privalo: 

1.1. dirbdami su nuteistaisiais naudoti tik moksliniais tyrimais pagrįs-
tas metodikas; 

1.2. nuolat kaupti svarbias mokslines ir profesines žinias, susijusias su 
darbu; 
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1.3. taikyti darbo su nuteistaisiais metodus atsižvelgdami į nuteistųjų 
asmeninius ir socialinius poreikius. 

2. Profesinės ir mokslinės atsakomybės principas. Vadovaudamiesi 
šiuo principu psichologinės tarnybos specialistai privalo: 

2.1. užtikrinti nuteistųjų teises ir teisėtus interesus; 
2.2. laikytis profesinio elgesio standartų; 
2.3. užtikrinti darbo su nuteistaisiais konfidencialumą. 
3. Rūpinimosi nuteistųjų gerove principas. Vadovaudamiesi šiuo 

principu psichologinės tarnybos specialistai privalo: 
3.1. kilus konfliktui tarp psichologo profesinių pareigų ir nuteistojo 

asmeninių interesų, mėginti išspręsti šį konfliktą vengdami žalos ar steng-
damiesi ją kiek įmanoma sumažinti; 

3.2. vengti nederamų ir galimai žalingų santykių su nuteistaisiais bei 
tokių poelgių. 

4. Teigiamo ir veiksmingo bendravimo principas. Vadovaudamiesi 
šiuo principu psichologinės tarnybos specialistai privalo: 

4.1. santykius su nuteistaisiais pagrįsti abipusiu pasitikėjimu bei tarpu-
savio pagarba; 

4.2. skatinti nuteistuosius dalyvauti socialinėje reabilitacijoje; 
4.3. teikti reikalingą paramą nuteistiesiems atsižvelgdami į jų asmeny-

bę, rizikos ir poreikių vertinimą. 
5. Socialinės atsakomybės principas. Vadovaudamiesi šiuo principu 

psichologinės tarnybos specialistai privalo: 
5.1. taikyti ir skelbti savo profesines žinias siekdami tenkinti visuome-

nės interesus ir vystyti psichologijos mokslą; 
5.2. nepiktnaudžiauti savo darbu bei profesiniu pasirengimu. 
Psichologinės tarnybos naudoja teise, psichologijos mokslu ir praktika 

pagrįstas veiklos formas. Pagrindinės veiklos formos yra šios: 
1) nuteistojo asmenybės psichologinis vertinimas; 
2) darbas su naujai atvykusiais į pataisos įstaigą nuteistaisiais – 

psichologinė asmenų diagnostika ir adaptacinių įgūdžių lavinimas; 
3) nuteistųjų skatinimas dalyvauti socialinėje reabilitacijoje ir sociali-

nių įgūdžių lavinimas; 
4) atskirų nuteistųjų grupių psichologinio mikroklimato tyrimas; 
5) bendri nuteistųjų asmenybės poreikių, rizikos faktorių ir psichoso-

cialinės padėties tyrimai; 
6) psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo preven-

cija; 
7) asmens psichologinė terapija; 
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8) tarpininko funkcijos atlikimas tarpasmeninių konfliktų, iškylančių 
tarp nuteistųjų ir tarp nuteistojo bei pareigūno, metu; 

9) programų organizavimas ir vykdymas tikslinėms nuteistųjų gru-
pėms; 

10) konkrečiais atvejais profesionalios pagalbos teikimas, bendradar-
biavimas su kitų pataisos įstaigų psichologinių tarnybų specialis-
tais; 

11) rekomendacijų teikimas pataisos įstaigos administracijai nustatant 
individualių pataisos ir socialinės reabilitacijos priemonių taikymo 
poreikį nuteistiesiems; 

12) rekomendacijų teikimas pataisos įstaigos administracijai skirstant 
nuteistuosius į grupes, būrius, kameras, perkeliant į kitas pataisos 
įstaigas; 

13) nuteistųjų charakteristikų rengimas bei pagalba būrių viršininkams 
atliekant šį darbą; 

14) išvadų, nustatytų Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodek-
se, teikimas; 

15) pataisos įstaigos personalo ir nuteistųjų švietimas psichikos sveika-
tos klausimais. 

Pataisos įstaigos psichologinė tarnyba yra savarankiškas įstaigos 
struktūrinis padalinys ir pavaldi pataisos įstaigos direktoriui ir pavaduo-
tojui, atsakingam už nuteistųjų socialinę reabilitaciją (žr. 17 schemą). 

 
 

17 schema. Psichologinės tarnybos struktūra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pataisos įstaigos direktoriaus  

pavaduotojas 

Psichologinės tarnybos  
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Psichologinė tarnyba vadovaujasi Respublikos įstatymais, poįstatymi-
niais aktais, tarnybos nuostatais ir pareigybių aprašymais. Psichologinės 
tarnybos nuostatus tvirtina pataisos įstaigos direktorius. Nuostatai regla-
mentuoja psichologinės tarnybos skyriaus uždavinius ir funkcijas. 

Pagrindiniai psichologinės tarnybos uždaviniai: 
1) užtikrinti teisės aktų vykdymą psichologinės pagalbos ir socialinės 

reabilitacijos srityse; 
2) teikti psichologinę pagalbą nuteistiesiems ir kalinamiesiems, taip 

pat įstaigos personalui; 
3) organizuoti ir vykdyti prevencines ir reabilitacines programas tiks-

linėms nuteistųjų grupėms; 
4) skatinti nuteistuosius dalyvauti socialinėje reabilitacijoje, lavinti jų 

socialinius įgūdžius, kurie padėtų prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų 
atliekant bausmę ir išėjus į laisvę; 

5) atlikti tiriamąją veiklą, kaupti svarbias mokslines ir profesines ži-
nias, susijusias su darbu; 

6) organizuoti pataisos įstaigos personalo ir nuteistųjų bei kalinamųjų 
švietimą psichikos ir sveikatos klausimais; 

7) bendradarbiauti su kitų pataisos įstaigų psichologinėmis tarnybo-
mis, taip pat Respublikos psichologinėmis tarnybomis. 

Psichologinė tarnyba, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias 
funkcijas: 

1) nuteistųjų elgesio įvertinimo (asmens psichologinė diagnostika); 
2) nuteistųjų konsultavimo ir terapijos (patariama, padedama, konsul-

tuojama, lavinami socialiniai įgūdžiai); 
3) nuteistųjų elgesio korekcijos (motyvacija, reabilitacija); 
4) organizacinę (organizuoja, planuoja psichologinės tarnybos darbą); 
5) švietimo (sveikos gyvensenos klausimais); 
6) prevencinę (sudaro nuteistųjų rizikos grupes, darbo su jais progra-

mas); 
7) analizuoja tarnybos darbo rezultatus, statistinius duomenis, stebi jų 

kitimą, teikia informaciją ir pasiūlymus įstaigos administracijai dėl 
nuteistųjų perkėlimo į grupes, paleidimo iš pataisos įstaigos ir atlei-
dimo nuo bausmės bei kitais svarbiais klausimais. 

Psichologinė tarnyba turi teisę gauti iš kitų institucijų, įstaigos padali-
nių reikalingą informaciją nuteistųjų, kalinamųjų psichologinei diagnosti-
kai, taip pat mokslinę, metodinę pagalbą iš mokslo bei kitų kompetentingų 
įstaigų. Psichologinė tarnyba turi teisę teikti išvadas ir rekomendacijas šiais 
ir kitais klausimais, kontroliuoti jų laikymąsi. 
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Tarnybos skyriaus nuostatuose nustatoma bendra ir asmeninė specialis-
tų atsakomybė už numatytų programų, planų vykdymą, nustatytos informa-
cijos parengimą, pateikimą laiku, jos objektyvumą ir slaptumą. Visais atve-
jais tarnybos veikloje turi būti vadovaujamasi tarptautiniais elgesio su nu-
teistaisiais standartais bei psichologo profesinės etikos taisyklėmis. 

Psichologinės tarnybos veiklos organizavimo pagrindas yra darbo pla-
nai (metams, ketvirčiui), tikslinės bei įvairaus pobūdžio tyrimo programos. 
Už savo veiklą tarnyba atsako pataisos įstaigos direktoriui ir pavaduotojui 
socialinės reabilitacijos klausimais. Psichologinės tarnybos specialisto pa-
reigas ir kompetenciją nustato pareigybių aprašymai, kuriuos tvirtina patai-
sos įstaigos direktorius. Specialisto pareigybės aprašyme pateikiama parei-
gybės charakteristika, tikslas, profesiniai, dalykiniai, asmeniniai reikalavi-
mai. Funkcijų skyriuje išvardijami visi profesinės veiklos veiksmai ir pro-
cedūros pagal psichologinės tarnybos bendruosius ir specialiuosius uždavi-
nius. Tokiu būdu pareigybės aprašymas reglamentuoja tarnybos darbuotojo 
teisinį statusą, veiklos parametrus ir atsakomybę. 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia pataisos įstaigų psichologinės tarnybos paskirtis, uždaviniai? 
2. Išvardinkite pagrindines pataisos įstaigų psichologinės tarnybos veiklos 

kryptis, principus, formas. 
3. Kokie psichologinės tarnybos teisiniai, moksliniai pagrindai? 
4. Kokia pataisos įstaigų psichologinės tarnybos organizavimo tvarka? 
5. Kokia psichologinės tarnybos nuostatų paskirtis, struktūra? 
6. Apibūdinkite tarnybos struktūrą, valdymo ir pavaldumo santykius. 
7. Kokia tarnybos veiklos apimtis, atsakomybė, kontrolė? 
8. Kokie reikalavimai keliami psichologinės tarnybos specialistui parei-

gybių aprašyme? Apibūdinkite juos. 
9. Kokios specialisto funkcijos, teisės ir pareigos nustatomos pareigybės 

aprašyme? 
10. Kaip sudaromi psichologinės tarnybos veiklos planai ir tikslinės nuteis-

tųjų, kalinamųjų psichologinio tyrimo programos? 
11. Sudarykite savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo prevencijos priemonių 

planą. 
12. Kaip ir kokia tvarka teikiamos rekomendacijos, išvados dėl asmenų 

skirstymo į laikymo grupes, poveikio priemonių taikymo, teikimo lyg-
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tinai paleisti iš pataisos įstaigos ar lygtinai atleisti nuo bausmės prieš 
terminą? 
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5.8. NUTEISTŲJŲ PALEIDIMO IŠ PATAISOS  
ĮSTAIGŲ TVARKA 

 
Asmenų paleidimas iš laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo vietų yra 

proceso, susijusio su laisvės atėmimo bausmės vykdymu, kardomuoju kali-
nimu, pabaiga. Paleidimas reiškia visų santykių su pataisos, kardomojo ka-
linimo įstaiga pasibaigimą įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka. 

Nuteistieji nuo bausmės atlikimo atleidžiami ir paleidžiami iš pataisos 
įstaigų Bausmių vykdymo kodekso 176 straipsnyje nustatytais pagrindais, 
tai yra: 

1) išbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką; 
2) amnestijos aktu; 
3) malonės tvarka; 
4) kai panaikintas nuosprendis ir nutrauktas ikiteisminis tyrimas; 
5) kai paskirta bausmė sumažinta iki atlikto bausmės laiko; 
6) lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės nepasibaigus bausmės 

laikui; 
7) susirgę sunkia nepagydoma liga, kai teismas priima atitinkamą nu-

tartį; 
8) kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais. 
Dauguma nuteistųjų paleidžiami išbuvę visą teismo nuosprendžiu 

paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Bausmė skaičiuojama metais, mėne-
siais, dienomis. Iš pataisos įstaigos asmenys paleidžiami paskutinę bausmės 
dieną. 

Amnestijos aktą priima Respublikos Seimas, pažymėdamas ypatingas 
valstybės datas, įvykius. Amnestija teikiama ne visiems nuteistiesiems, o 
dažniausiai nuteistiems pirmą kartą už nesunkius nusikaltimus, senyvo am-
žiaus asmenims, nepilnamečiams. Pavyzdžiui, 2002 m. lapkričio 7 d. buvo 
priimtas įstatymas „Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konsti-
tucijos dešimties metų sukaktį“53. 

Pagal šį įstatymą nuo neatliktos bausmės dalies buvo atleisti: 
1) nėščios moterys ir motinos, auginančios vaikus iki 18 metų; 
2) pirmą kartą bausme iki 3 metų nuteistos moterys, vyresni nei 65 

metų vyrai, I, II grupių invalidai ir nepilnamečiai. 
Neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalis buvo sumažinta nėščioms 

moterims, motinoms, auginančioms vaikus iki 18 metų, taip pat asmenims, 

                                                 

53
 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Kons-

titucijos dešimties metų sukaktį“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 112-4981. 
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nuteistiems už neatsargius nusikaltimus, ar pirmą kartą už tyčinius nusikal-
timus.  

Amnestijos akte buvo nustatyta, kuriems asmenims ribojamas amnesti-
jos taikymas, išvardyti nusikaltimai, už kuriuos nuteistiems asmenims am-
nestija netaikoma. 

Pataisos įstaigose sudaromos amnestijos komisijos iš keturių asmenų, 
kurias pataisos įstaigos direktoriaus teikimu tvirtina Kalėjimų departamento 
direktorius. Komisijos posėdžiuose privalomai dalyvauja teritorinės proku-
ratūros prokuroras, gali dalyvauti Kalinių globos draugijos atstovas. Komi-
sijų darbą organizuoja pataisos įstaigų direktoriai – šių komisijų pirminin-
kai. 

Sprendimai dėl amnestijos taikymo priimami atvirai balsuojant balsų 
dauguma. Sprendimai dėl amnestijos taikymo ar netaikymo gali būti ap-
skųsti bausmės atlikimo vietos apylinkės teismui per 10 dienų nuo sprendi-
mo priėmimo. Apylinkės teismo nutartis gali būti skundžiama apygardos 
teismui 14 dienų nuo priėmimo. 

Malonė teikiama individualiai nuteistiesiems Respublikos Prezidento 
dekretu iš anksto apsvarsčius gautus prašymus Malonės komisijoje. 

Nuteistųjų malonės prašymai siunčiami į Prezidentūros kanceliariją 
kartu su užpildyta asmens anketa, teismų nuosprendžių, nutarčių ir nutari-
mų kopijomis, asmens charakteristikomis ir administracijos nuomone dėl 
prašymo esmės ir kitais dokumentais, kurie turėtų reikšmės svarstant malo-
nės prašymą. 

Malonės prašymus svarsto ir teikia pasiūlymus Malonės komisija, ku-
rią tvirtina Respublikos Prezidentas savo dekretu54. 

Malonės komisiją sudaro: 
1. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. 
2. Teisingumo ministras. 
3. Generalinis prokuroras. 
4. Prezidento patarėjas teisės klausimais. 
5. Teisininkų draugijos atstovas. 
6. Kalinių globos draugijos atstovas. 
7. Nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos atstovas. 
Malonės komisijos posėdžiuose svarstomi malonės prašymai tik tų nu-

teistųjų, kuriems nuosprendžiai yra įsiteisėję. Asmenų, nuteistų laisvės atė-
mimu iki gyvos galvos, malonės prašymai gali būti svarstomi ne anksčiau 
kaip atlikus 20 laisvės atėmimo bausmės metų. 

                                                 

54
 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas „Dėl malonės komisijos sudarymo ir jos 

nuostatų“ // Valstybės žinios. 2004, Nr. 140-5102. 



 

 

250 

Teikiant malonę atsižvelgiama į nuteistojo nusikaltimo pobūdį ir pavo-
jingumą, jo asmenybę, elgesį, požiūrį į darbą, atliktos bausmės laiką, nusi-
kaltimu padarytos turtinės žalos atlyginimą, pataisos įstaigos administraci-
jos, visuomeninių organizacijų bei buvusių darbdavių nuomonę ir kitas ap-
linkybes. 

Respublikos Prezidento malonė gali būti suteikta tokiomis formomis: 
1) nuteistajam sumažinamas bausmės dydis; 
2) nuteistasis atleidžiamas nuo neatliktos bausmės dalies; 
3) nuteistojo neatlikta bausmės dalis pakeičiama švelnesne bausme. 
Respublikos Prezidento dekretai dėl malonės suteikimo siunčiami vyk-

dyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministerijai. Pataisos įstaiga dekretus vykdo jų gavimo dieną ar po jų 
paskelbimo „Valstybės žiniose“. 

Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų – bene plačiausiai tai-
koma nuteistųjų paleidimo priemonė, kurios tikslas – mažinti nuteistųjų pa-
taisos įstaigose skaičių, sudaryti palankias integracijos į visuomenę sąlygas 
pačiai visuomenei prižiūrint. 

Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2003 m. rugsėjo 24 d. reko-
mendacijoje Nr. (2003) 22 „Valstybėms narėms dėl lygtinio paleidimo 
(parolio)“ teigiama, kad lygtinis paleidimas yra viena iš efektyviausių, 
konstruktyviausių priemonių, užkertančių kelią pakartotiniam pažeidimui 
bei skatinančių paleidžiamų asmenų reintegraciją, suteikiant planuojamą, 
remiamą ir prižiūrimą jų įsiliejimą į visuomenę. 

Rekomenduojama, kad įstatymai lygtinį paleidimą leistų taikyti vi-
siems asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, taip pat ir nuteis-
tiesiems iki gyvos galvos. Nuteistieji bausmės atlikimo pradžioje turi būti 
supažindinami su lygtinio paleidimo sąlygomis, kriterijais, kuriais vadovau-
jantis priimamas sprendimas. 

Rekomendacijoje nurodoma, kad lygtinai paleidžiamiems asmenims 
turėtų būti taikomos tokios individualios sąlygos: 

1) kompensacijos sumokėjimas ar žalos aukai atlyginimas; 
2) gydymas nuo alkoholizmo, narkomanijos ar kitų ligų, susijusių su 

nusikaltimo įvykdymu; 
3) darbas arba dalyvavimas kitoje sankcionuotoje veikloje (bendrasis 

lavinimas arba profesinis mokymasis); 
4) dalyvavimas asmenybės ugdymo programose; 
5) draudimas gyventi ar lankytis tam tikrose vietose. 
Tokiu būdu lygtiniu paleidimu siekiama dviejų tikslų: pirma, paskatinti 

nuteistąjį gerai elgtis laisvės atėmimo vietoje, antra, pataisyti asmenį jam 
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išėjus į laisvę, teikiant jam socialinę pagalbą ir kontroliuojant jo elgesį vi-
suomenėje.  

Pagal galiojančius Respublikos įstatymus asmuo gali būti lygtinai at-
leidžiamas nuo bausmės nepasibaigus bausmės laikui arba neatliktą 
bausmės dalį galima pakeisti švelnesne bausme (Baudžiamojo kodekso 
77 straipsnis), jei jis: pirma, atliko atitinkamą dalį bausmės, antra, visiškai 
atlygino arba iš dalies atlygino ar pašalino ir įsipareigojo per neatliktos 
bausmės laiką atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą. Trečia sąlyga rei-
kalauja įrodymo, kad asmuo savo elgesiu, darbu vertas atleidimo nuo 
bausmės. Įrodymas turi būti pagrįstas faktine medžiaga asmens byloje. 

Teikimą lygtinai atleisti nuteistąjį nuo laisvės atėmimo bausmės nepa-
sibaigus bausmės laikui ar laisvės atėmimo bausmę pakeisti švelnesne 
bausme pagal Baudžiamojo kodekso 77 arba 94 straipsnį paduoda bausmės 
vykdymo institucijos vadovas (Bausmių vykdymo kodekso 179 straipsnio 1 
dalis). Sprendimą teismas priima Baudžiamojo proceso kodekso 360 
straipsnyje numatyta tvarka. 

Teismas, lygtinai atleisdamas asmenį nuo bausmės nepasibaigus baus-
mės laikui, gali paskirti vieną arba kelis įpareigojimus (Baudžiamojo ko-
dekso 75 straipsnio 2 dalis): 

1) atlyginti arba pašalinti nusikaltimu padarytą žalą; 
2) atsiprašyti nukentėjusiojo asmens; 
3) teikti nukentėjusiam asmeniui pagalbą, kol šis gydosi; 
4) pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, be teismo sutikimo 

nekeisti darbo vietos; 
5) pradėti mokytis, tęsti mokslą ar įsigyti specialybę; 
6) gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar veneri-

nės ligos, kai nuteistasis sutinka; 
7) be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo 

neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms; 
8) neatlygintinai iki 300 valandų dirbti viešuosius darbus, kai nuteista-

sis sutinka. 
Teismas nustato laiką, per kurį nuteistasis privalo įvykdyti paskirtus 

įsipareigojimus. Šis laikas negali būti ilgesnis už neatliktos bausmės laiką. 
Lygtinis atleidimas nuo bausmės netaikomas: 
1) pavojingiems recidyvistams; 
2) laisvės atėmimu iki gyvos galvos nuteistiems asmenims; 
3) asmenims, kurie jau buvo atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės ir 

per neatliktos bausmės dalies laiką padarė naują tyčinį nusikaltimą.  
Laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys asmenys gali 

būti paleisti iš pataisos įstaigų lygtinai, jei jie atliko atitinkamą bausmės 
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dalį ir juos galima taisyti neizoliuotus nuo visuomenės, bet prižiūrimus 
(Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnis). 

Lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų gali būti: 
1) asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki šešerių metų įskaitytinai už 

dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus; už nesunkius nusikaltimus 
nuteisti asmenys, kuriems teismas paskyrė bausmę atlikti atvirose 
kolonijose; nepilnamečiai, nėščios moterys, taip pat asmenys, turin-
tys vaikų iki septynerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų 
(jei jiems neapribota tėvų valdžia), kai jie atliko ne mažiau kaip 
vieną trečiąją paskirtos bausmės; 

2) asmenys, laikomi pataisos namuose lengvosios grupės sąlygomis, 
taip pat nuteisti už neatsargius nusikaltimus ilgiau nei šešeriems 
metams asmenys, jei teismas paskyrė bausmę atlikti atvirose kolo-
nijose, kai jie atliko ne mažiau kaip pusę paskirtos bausmės; 

3) asmenys, laikomi pataisos namuose paprastosios grupės sąlygomis, 
kai jie atliko ne mažiau kaip du trečdalius paskirtos bausmės; 

4) asmenys, laikomi kalėjime paprastosios grupės sąlygomis, taip pat 
pavojingi recidyvistai, kai jie atliko ne mažiau kaip tris ketvirtada-
lius paskirtos bausmės. 

Lygtinai iš pataisos įstaigų nepaleidžiami (Bausmių vykdymo kodekso 
158 straipsnis): 

1) asmenys, nuteisti už nusikaltimus valstybės nepriklausomybei, teri-
torijos vientisumui, konstitucinei santvarkai; 

2) asmenys, kuriems mirties bausmė pakeista laisvės atėmimu iki gy-
vos galvos, taip pat asmenys, nuteisti iki gyvos galvos; 

3) asmenys, kurie buvo anksčiau lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo 
bausmės nepasibaigus bausmės laikui ir neatliktos bausmės dalies 
metu vėl padarė tyčinį nusikaltimą; 

4) asmenys, nuteisti už tyčinius nusikaltimus, padarytus areštinėse, pa-
taisos įstaigose ir kardomojo kalinimo vietose; 

5) asmenys, laikomi kalėjime ar pataisos namuose drausmės grupės 
sąlygomis. 

Teismas, lygtinai paleisdamas asmenį iš pataisos įstaigos, nustato vieną 
arba kelias pareigas: 

1) draudimą išeiti iš namų tam tikru laiku, jei tai nesusiję su darbu; 
2) draudimą lankytis tam tikrose vietose, jei tai nesusiję su darbu; 
3) draudimą išvykti ilgiau kaip septynioms paroms už gyvenamosios 

vietos rajono ribų be leidimo;  
4) pareigą registruotis pataisos inspekcijoje nuo vieno iki keturių kartų 

per mėnesį; 
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5) pareigą gydytis nuo alkoholizmo, narkomanijos, toksikomanijos ar 
venerinės ligos, jei lygtinai paleidžiamas asmuo sutinka. 

Lygtinai paleisti darbingi asmenys per penkiolika dienų nuo paleidimo 
dienos privalo įsidarbinti arba užsiregistruoti darbo biržoje ir pranešti apie 
tai pataisos įstaigai. 

Bausmę vykdanti institucija dėl asmens lygtinio paleidimo su teikimu 
kreipiasi į apylinkės teismą. Teikime pateikiami duomenys apie asmens el-
gesį, požiūrį į darbą, mokymąsi bausmės atlikimo metu. Pateikiama ir 
psichologinės tarnybos išvada, asmens byla, nuteistojo įsipareigojimas, kad 
doru elgesiu ir stropiu darbu pasirengęs pateisinti pasitikėjimą. 

Atleidimas nuo bausmės dėl ligos (Baudžiamojo kodekso 76 straips-
nis) taikomas asmenims, kurie po nuosprendžio priėmimo susirgo sunkia 
nepagydoma liga arba jiems sutriko psichika, todėl jie negali suvokti savo 
veiksmų esmės ar jų valdyti. Teismas pastaruoju atveju gali skirti priver-
čiamojo pobūdžio medicinines priemones. 

Vakarų Europos valstybėse lygtinio paleidimo institutas pradėtas 
taikyti nuo XIX amžiaus vidurio Airijoje kaip pažangi kalinimo sistema. 
Prancūzijoje lygtinio paleidimo institutas buvo pradėtas taikyti 1885 m., o 
vėliau jis paplito daugelyje valstybių. 

Pagal Prancūzijos 1985 m. Baudžiamojo proceso kodeksą nuteistieji 
lygtinai gali būti paleisti atlikę ne mažiau kaip pusę paskirtos bausmės lai-
ko, recidyvistai – ne mažiau kaip du trečdalius, o nuteisti iki gyvos galvos – 
ne mažiau kaip 15 metų ir esant patikimų duomenų apie jų sėkmingą socia-
linę reabilitaciją. Kasmet lygtinai paleidžiama apie 37–40 procentų nuteis-
tųjų. 

Panaši situacija Vokietijoje, Anglijoje, Suomijoje. Švedijoje visi nu-
teisti laisvės atėmimo bausme asmenys paleidžiami atlikę du trečdalius 
bausmės. 

Sprendimus dėl lygtinio paleidimo dažniausiai priima teismai, bausmių 
vykdymo centrinės institucijos (Danijoje, Švedijoje), specialiai tam sukur-
tos institucijos (Belgijoje). 

Nuteistųjų paleidimas iš pataisos įstaigų. Nuteistųjų rengimas gyve-
nimui laisvėje yra ilgas, nuoseklus procesas, prasidedantis priėmus juos į 
pataisos įstaigą ir vykdomas bendradarbiaujant su socialinėmis tarnybomis, 
visuomeninėmis organizacijomis, siekiant gerai parengti nuteistuosius gy-
venimui laisvėje, įgyvendinant pagalbos, teikiamos po paleidimo, progra-
mas. 

Rengimo paleidimui socialinės integracijos į visuomenę programos yra 
„specialiai parengtos priemonės, siekiant po išėjimo į laisvę palengvinti nu-
teistųjų sugrįžimą į visuomenę, šeimą, darbą. Šiuo tikslu turi būti sukurtos 
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specialios procedūros ir numatytos veiklos kryptys“ (Europos kalėjimų 33 
taisyklė). 

Kaliniams, kuriems buvo paskirtos ilgos laisvės atėmimo bausmės, rei-
kalingos priemonės, užtikrinančios jų sugrįžimo į visuomenę laipsniškumą. 
Šį tikslą pasiekti galima organizuojant išankstinio paleidimo režimą toje 
pačioje arba kitoje atitinkamoje įstaigoje arba paleidimą, paskyrus tam tikrą 
priežiūrą ir efektyvią socialinę pagalbą (Europos kalėjimų 33 taisyklė). 

Nuteistųjų paleidimą iš pataisos įstaigų sudaro šie nuoseklūs, savaran-
kiški etapai: 

1) rengimo paleidimui socialinės integracijos programų vykdymas; 
2) paleidimo dokumentų tvarkymas, atsiskaitymas, materialinės para-

mos, teisinės, kitos socialinės pagalbos suteikimas; 
3) asmenų išleidimas iš pataisos įstaigos. 
Pataisos įstaigose administracijos darbas rengiant nuteistąjį paleidimui 

vykdomas remiantis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 323–336 
punktais ir Kalėjimų departamento patvirtinta Asmenų, kuriuos rengiamasi 
paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programa55. 

Su rengiamais paleisti iš pataisos įstaigų asmenimis sudaromos ir vyk-
domos Teisinio ir socialinio švietimo programos, kurių tikslas yra sudaryti 
palankias sąlygas nuteistųjų sugrįžimui į visuomenę, šeimą, susirasti darbą 
ar kitą teisėtą pragyvenimo šaltinį, gyvenamąjį būstą. 

Nuteistiesiems, kuriems buvo paskirtos ilgos laisvės atėmimo bausmės, 
turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios jų grįžimo į visuomenę laips-
niškumą. Tą galima pasiekti įtraukiant nuteistuosius į teisinio, socialinio 
švietimo programą, reabilitacinių centrų („pusiaukelės namų“) veiklą. To-
kie centrai veikia arba kuriami apskričių, rajonų miestuose. 

Teisinio ir socialinio švietimo programos tikslas – suteikti asmenims 
reikalingų žinių, kad jie galėtų prisitaikyti nuolat kintančioje visuomenėje ir 
sugebėtų teisėtais būdais tenkinti savo socialinius poreikius. Taip pat sie-
kiama ugdyti gyvenimo įgūdžius: gebėjimą prisitaikyti visuomenėje ir pozi-
tyviai elgtis, suteikti asmeniui brandaus savarankiško gyvenimo pagrindus 
ir išmokyti jį tobulinti pozityvius gebėjimus visą gyvenimą.  

Rekomenduojamas toks teisinio, socialinio švietimo programos turinys 
(žr. 6 lentelę): 

                                                 

55
 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

įsakymas „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos di-

rektoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymo „Dėl Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš lais-

vės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programos patvirtinimo pakeitimo“ // Vals-

tybės žinios. 2003, Nr. 92-4182. 
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6 lentelė. Teisinio ir socialinio švietimo programa 
 
1. Valstybės teisinė si-

stema 
Nuteistieji supažindami su pagrindinėmis Respublikos 
Konstitucijos nuostatomis (piliečių teisėmis ir pareigomis, 
pagrindinėmis valstybės institucijomis, valdžių padalijimo 
principu ir kt.), teismų sistema ir kompetencija, šalies teri-
toriniu administraciniu skirstymu, tam tikrose teritorijose 
veikiančiomis institucijomis ir jų kompetencija.  

2. Nuteistųjų paleidi-
mo iš laisvės atė-
mimo vietų pagrin-
dai ir tvarka 

Nuteistieji supažindami su Baudžiamojo, Bausmių vykdy-
mo, Baudžiamojo proceso kodeksų, Pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklių nuostatomis, reglamentuojančiomis nu-
teistųjų paleidimą iš laisvės atėmimo vietų, jų materialinį ir 
buitinį aprūpinimą.  

3. Asmenų, grįžusių iš 
laisvės atėmimo vie-
tų, teisės ir pareigos 

Nuteistieji supažindami su įpareigojimais, kurie gali būti 
nustatyti paleidžiamiems iš laisvės atėmimo vietų asme-
nims, ir jų nevykdymo pasekmėmis, administracinės atsa-
komybės taikymo tvarka, bendrosiomis teisėmis ir parei-
gomis, taip pat tomis pareigomis, kurių vykdymas užtikri-
na galimybę gauti tam tikrą socialinę paramą. 

4. Socialinės paramos 
teikimas asmenims, 
grįžusiems iš laisvės 
atėmimo vietų 

Nuteistieji supažindami su situacija ir galimybėmis gauti 
vienokią ar kitokią socialinę paramą, socialinės paramos 
formomis, taip pat su institucijomis, teikiančiomis šią pa-
ramą.  

5. Užimtumo proble-
mų sprendimas 

Nuteistieji supažindinami su situacija Lietuvos darbo rin-
koje, nedarbo problemomis šalyje ir konkrečiuose regio-
nuose, pagrindiniais užimtumą ir darbo santykius regla-
mentuojančiais teisės aktais, darbo biržų siūlomomis pro-
gramomis. 

6. Būsto problemų 
sprendimas 

Nuteistieji supažindinami su galimybėmis įsigyti ar išsi-
nuomoti gyvenamąsias patalpas, paramos formomis, vals-
tybinėmis ir privačiomis būsto įsigijimo programomis.  

7. Sveikatos priežiūros 
problemų sprendi-
mas 

Nuteistieji supažindinami su šalies sveikatos apsaugos sis-
tema, sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais ir 
kitais teisės aktais, pabrėžiami sveikos gyvensenos prana-
šumai. 

8. ŽIV/AIDS ir nar-
komanijos prevenci-
ja 

Nuteistieji supažindinami su narkotinių medžiagų vartoji-
mo žala fizinei ir psichinei sveikatai, galimais neigiamais 
teisiniais ir socialiniais padariniais, taip pat su ŽIV/AIDS 
plitimo keliais bei apsisaugojimo nuo infekcijos būdais ir 
priemonėmis. 

 

Siekiant praktinio nuteistiesiems suteikiamų žinių įtvirtinimo, dalis už-
siėmimų laiko turi būti skiriama praktinėms pratyboms. Jų metu modeliuo-
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jamos konkrečios probleminės situacijos, nuteistieji mokosi ieškoti proble-
mų sprendimo būdų, bendrauti su valstybės institucijų tarnautojais, darbda-
viais ir pan. 

Užsiėmimai vykdomi ne didesnėse kaip 15 asmenų grupėse likus 1,5–3 
mėnesiams iki paleidimo iš laisvės atėmimo vietos. Užsiėmimų trukmė – 
keturios savaitės.  

Įstaigos direktoriaus įsakymu paskiriami grupių vadovai, sudaromi už-
siėmimų tvarkaraščiai. Teisinio ir socialinio švietimo užsiėmimus veda tei-
sinį ir socialinį išsilavinimą turintys darbuotojai. Prireikus lektoriais kvie-
čiami kitų valstybės institucijų bei savivaldybių darbuotojai, visuomeninių 
organizacijų atstovai. 

Pataisos įstaigose gali būti sudaromos ir rengimo paleidimui iš pataisos 
įstaigos specialiosios programos asmenims, turintiems psichologinių pro-
blemų, priklausomybę nuo alkoholio, narkotikų ir kt. 

Darbas su ruošiamais paleisti į laisvę nuteistaisiais organizuojamas bū-
riuose individualiai ir socialinės paramos grupėse. 

Individualiai su nuteistaisiais dirba: 
būrio viršininkai (socialiniai darbuotojai) atlieka tokias funkcijas: 
1) nuteistiesiems, kuriems iki bausmės vykdymo pabaigos lieka ne ma-

žiau kaip trys mėnesiai, o iki nuteistųjų lygtinio paleidimo iš pataisos įstai-
gos arba lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės nepasibaigus 
bausmės laikui arba neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimo 
švelnesne bausme (Baudžiamojo kodekso 77 straipsnis) – likus ne mažiau 
kaip vienam mėnesiui iki teikimo teismui, parengia individualią integracijos 
į visuomenę programą ir įrašo į individualaus darbo su nuteistuoju knygelę, 
nurodydamas datą ir pasirašydamas; 

2) individualiai išaiškina ir įvertina kiekvieno nuteistojo, išeinančio į 
laisvę, socialines galimybes: tikimybę susirasti gyvenamąją vietą, darbą, 
užmegzti ryšius. Suteikia reikiamą pagalbą savo kompetencijos ribose, nu-
kreipia į tinkamą socialinės paramos grupę; 

3) ruošiamus lygtinai paleisti nuteistuosius pasirašytinai supažindina su 
Lietuvos Respublikos įstatymais, nustatančiais asmenų, paleistų iš įkalini-
mo vietų, teises, konsultuoja apgyvendinimo, įdarbinimo, įregistravimo ir 
kitais svarbiais klausimais; 

4) konsultuoja artimuosius dėl galimų būsimo gyvenimo problemų grį-
žus į šeimą: dėl elgesio, charakterio ypatumų, sveikatos, priklausomybės ir 
pan.; 

5) informuoja vyresnįjį specialistą apie ruošiamą lygtiniam paleidimui 
asmenį ir apie jo problemas; 

6) ruošia nuteistąjį teismo posėdžiui; 
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7) parašo nuteistojo charakteristiką; 
8) likus penkioms dienoms iki bausmės pabaigos (diena, kai teismas 

paskelbė nutartį dėl paleidimo, suteiktą malonę ir pan.) sprendžia nuteista-
jam reikalingos piniginės pašalpos bei materialinės paramos klausimus. 

Socialinės reabilitacijos skyriaus vyresnysis specialistas: 
1) įskaitos skyriuje renka duomenis apie nuteistuosius, kuriems baigia-

si bausmės laikas ir ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki nuteistojo baus-
mės pabaigos: 

a) išsiaiškina esamus socialinius ryšius; 
b) patikrina, ar turi asmens dokumentus; 
c) išsiaiškina buvusią darbinę veiklą; 
d) patikslina buvusią gyvenamąją vietą; 
e) aptaria būsimą gyvenamąją vietą; 
f) konsultuojasi su būrio viršininku. 

2) pagal socialinių ryšių lygmenį įvertina nuteistojo situaciją ir paskiria 
jį į atitinkamą socialinės paramos grupę; 

3) apie atliktą darbą įrašo individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje; 
4) nuteistuosius, paleidžiamus pasibaigus bausmės laikui, supažindina 

su Lietuvos Respublikos įstatymais, numatančiais asmenų, paleistų iš lais-
vės atėmimo įstaigų, apgyvendinimo, įdarbinimo, įregistravimo tvarką ir ki-
ta; 

5) teikia socialines žinias nuteistųjų paramos grupėms, naudodamas 
įvairią dokumentinę ir vaizdinę medžiagą (rodo vaizdajuostes, rengia paro-
das, skaito paskaitas, supažindina su periodiniais spaudos leidiniais ir kt.); 

6) informuoja (skelbimų lentoje) nuteistuosius apie pataisos įstaigos 
bibliotekoje turimą teisinę literatūrą ir kitus šaltinius socialinės paramos 
klausimais; 

7) organizuoja paramos grupių susitikimus su socialinės paramos cent-
rų bei migracijos tarnybų darbuotojais; 

8) užpildo asmens, atlikusio laisvės atėmimo bausmę ir lygtinai arba 
pagal bausmės pabaigą išleidžiamo į laisvę, atmintinę, įrašydamas adresus 
institucijų, į kurias žmogus turėtų ir (arba) galėtų kreiptis savo gyvenamojo-
je vietoje. Atmintinę įdeda į nuteistojo asmens bylą. 

Psichologas: 
1) konsultuoja į laisvę išeinančius nuteistuosius, teikia psichologinę 

arba psichoterapinę paramą; 
2) konsultuoja artimuosius dėl galimų nuteistojo gyvenimo laisvėje 

problemų; 
3) pateikia išvadas dėl lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės 

nepasibaigus bausmės laikui ir dėl laisvės atėmimo bausmės pakeitimo 
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švelnesne bausme bei dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos galimybės; 
4) konsultuoja nuteistąjį dėl bendravimo ypatumų su kaimynais, asme-

nimis, nukentėjusiais nuo jo įvykdyto nusikaltimo; 
5) ruošia nuteistąjį būsimam pokalbiui su darbdaviu laisvėje. 
Įskaitos tarnyba: 
1) užtikrina, kad nuteistasis laiku išeitų į laisvę pasibaigus bausmės 

laikui ar būtų paleistas iš pataisos įstaigos remiantis kitais teisės pagrindais; 
2) pagal nuteistųjų asmens įskaitos korteles sudaro paleidžiamųjų sąra-

šus. Juose nurodo bausmės pabaigos metus, mėnesį ir dieną. Su šiais sąra-
šais supažindinamos suinteresuotos pataisos įstaigos tarnybos. 

Materialinio aprūpinimo skyrius supažindina su nustatyta tvarka dėl 
vienkartinės pašalpos suteikimo ir neturinčius reikiamos aprangos aprūpina 
metų laiką atitinkančiais drabužiais ir apavu. 

Sveikatos priežiūros tarnyba: 
1) rašo paleidžiamų nuteistųjų sveikatos pažymas; 
2) rašo pažymas apie bausmės atlikimo vietoje gautas gamybines ir 

buitines traumas. 
Darbas su nuteistaisiais socialinės paramos grupėse. Nuteistieji pa-

gal reikalingos socialinės paramos pobūdį sąlygiškai gali būti suskirstyti 
grupes, tai: 

1) asmenys, kurių ryšiai su artimaisiais yra geri. Jie gali turėti arba 
neturėti asmens dokumentų. Tai – mažiausiai problemų keliantys asmenys, 
jais aktyviai rūpinasi artimieji. Šie asmenys turi ir turės gyvenamąją vietą, 
žino, kokia darbine veikla užsiims laisvėje. Svarbu tik laiku informuoti po-
liciją ir savivaldybes apie šių nuteistųjų paleidimą; 

2) asmenys, kurių ryšiai su artimaisiais nutrūkę arba labai silpni. 
Jie dažnai priklausomi nuo narkotikų arba alkoholio, reikalinga jų elgesio 
korekcija. Šios grupės asmenims trūksta motyvacijos pozityviai veikti, jie 
dirba nuolat arba su pertrūkiais, dažnai – tik trumpai. Dalis jų – gyvenamo-
sios vietos neturėję visai arba dėl kilusių konfliktų su artimaisiais praradę 
gyvenamąją vietą, nuosavybės dokumentus. Paramos – moralinės, materia-
linės, socialinės – iš artimųjų nesitiki; 

3) našlaičiai. Laisvėje neturi artimų žmonių. Gali turėti arba neturėti 
asmens dokumentų. Jie dažnai nemato ateities perspektyvos, neturi motyvų 
gyventi, priklauso suicidinės rizikos grupei, neužsiėmę jokia arba tik epizo-
diškai užsiimantys darbine veikla. Našlaičiai neturi (neturės) gyvenamosios 
vietos, turi rimtų sveikatos ir asmenybinių sutrikimų, nuteistųjų bendrijoje 
nustumiami į žemesnę padėtį; 

4) užsieniečiai. Šios grupės nuteistieji dažnai nemoka valstybinės kal-
bos, silpni jų ryšiai su artimaisiais (dėl didelių atstumų), todėl užmezgami 



 

 

259 

ryšiai su migracijos tarnyba, rengiami dokumentai deportuoti juos iš Lietu-
vos Respublikos, taip pat užmezgami ryšiai su jų šalių ambasadomis arba 
konsuliniais skyriais. 

Socialinės paramos grupes, likus dviem–trim mėnesiams iki galimo 
nuteistųjų paleidimo iš pataisos namų, sudaro socialinės reabilitacijos tar-
nybos pareigūnai, atsižvelgdami į nuteistųjų asmenybes. Nuteistiesiems pa-
siūloma dalyvauti integracijos į visuomenę programoje, nuteistųjų individu-
alaus darbo knygelėse sudaromas šio darbo planas. 

Nuteistieji grupių darbe dalyvauja savanoriškai: pildo anketą ir rašo 
prašymą. 

Darbas kiekvienoje paramos grupėje organizuojamas atsižvelgiant į su-
siklosčiusią situaciją, asmenų ypatumus ir būsimus socialinius santykius 
laisvėje. Grupėms vadovauja įstaigos direktoriaus įsakymu paskirti įstaigos 
darbuotojai, kurie aiškinasi, ar nuteistasis galės gyventi pasirinktoje gyve-
namojoje vietoje, siunčia pranešimus į miestų ir rajonų savivaldybių globos 
ir rūpybos skyrius. Darbo biržoms įstaigos darbuotojai pateikia duomenis 
apie ruošiamus paleisti asmenis. Grupėje aptariamos nuteistojo įdarbinimo 
jo pasirinktoje gyvenamoje vietoje galimybės, turimos specialybės perspek-
tyvos ar noras įsigyti specialybę. Apie paleidžiamus iš pataisos įstaigos as-
menis informacija pateikiama policijos įstaigoms, pataisos inspekcijoms. 
Be to, palaikomi ryšiai su kitomis visuomeninėmis bendruomenėmis ir reli-
ginėmis organizacijomis. 

Įstaigų specialistai bendrauja su žiniasklaida ir nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis formuojant palankesnę visuomenės nuostatą apie asmenis, 
esančius įkalinimo vietose arba išleistus į laisvę. 

Paleidžiamam iš pataisos namų nuteistajam įteikiama atmintinė su re-
giono, į kurį vykstama, institucijų, teikiančių socialinę paramą grįžusiems iš 
laisvės atėmimo vietų, sąrašu ir adresais. 

Pataisos įstaigos įskaitos tarnyba, vadovaudamasi Kalėjimų departa-
mento „Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų įskaitos tarnybų dar-
bo instrukcija“ (135–153 punktai), organizuoja ir kontroliuoja reikalingų 
paleidimui dokumentų rengimą, išsiuntimą, išdavimą, paleidimo terminus, 
kitais būdais užtikrina proceso teisėtumą. 

Pagal rengiamų paleisti nuteistųjų prašymus ir nuteistųjų asmens bylo-
se esančius dokumentus išsiunčiami raštai į tos vietovės, į kurią vyks, savi-
valdybę su prašymu padėti nuteistajam apsirūpinti gyvenamąja patalpa ir 
įsidarbinti. Darbo biržose išsiaiškinami įdarbinimo klausimai, materialinės 
pagalbos suteikimo galimybės savivaldybių globos, rūpybos tarnybose, in-
validų, našlaičių nukreipimo į atitinkamas socialinės globos, mokslo, gy-
dymo įstaigas perspektyvos. Imamasi priemonių, kad paleidžiami nuteistieji 
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galėtų įgyti asmens dokumentus (piliečio pasą, pažymėjimą), palengvinan-
čius jo integraciją visuomenėje. Turi būti parengti ir išduoti mokslo baigi-
mo, specialybės įgijimo pažymėjimai. 

Pataisos įstaigų socialinės reabilitacijos tarnybos bendradarbiauja su 
socialinių tarnybų darbuotojais, visuomeninių organizacijų atstovais (Kali-
nių globos draugija, Lygtinai išleistų asmenų priežiūros organizacija ir kt.). 
Šių organizacijų atstovams leidžiama patekti į pataisos įstaigą ir bendrauti 
su nuteistaisiais, kad parengtų juos išėjimui į laisvę ir įgyvendintų pagalbos, 
teikiamos po paleidimo, programą. 

Atlikę bausmę nuteistieji iš pataisos įstaigos paleidžiami paskutinės 
bausmės laiko dienos pirmoje pusėje, o paleidžiant kitais pagrindais – tą 
dieną, kurią pataisos įstaiga gauna atitinkamus dokumentus, pavyzdžiui, 
teismo nutartį, Respublikos Prezidento dekretą dėl malonės suteikimo ir kt. 
Jeigu dokumentai gaunami pasibaigus darbo dienai, asmuo paleidžiamas ki-
tos dienos rytą. Jeigu bausmė baigiasi poilsio ar šventės dieną, nuteistasis 
paleidžiamas paskutinę darbo dieną, einančią prieš poilsio arba šventės die-
ną. 

Paleidžiamiems iš pataisos įstaigų asmenims išduodamas pažymėjimas 
apie paleidimą (Įskaitos tarnybų darbo instrukcijos 146 punktas ir 17 prie-
das), kurio kopija įsegama į paleidžiamo asmens bylą. Pažymėjimas apie 
paleidimą teisiškai patvirtina laisvo piliečio statusą ir suteikia teisę pasi-
rinkti gyvenamąją vietą, darbą, užsiimti kita veikla. 

Paleidžiant psichinį ligonį, kuris siunčiamas priverstinai gydyti 
psichiatrinėje ligoninėje, pažymėjimas apie paleidimą kartu su kitais doku-
mentais pasirašytinai įteikiamas ligoninės administracijai. 

Lygtinai paleistiems asmenims pagal Bausmių vykdymo kodekso 157 
straipsnį pataisos administracija ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo  
teismo nutarties lygtinai paleisti nuteistąjį iš pataisos įstaigos gavimo priva-
lo atsiskaityti su nuteistuoju ir išduoti paliepimą išvykti į gyvenamąją vietą 
ir užsiregistruoti pataisos inspekcijoje. (Įskaitos tarnybos darbo instrukci-
jos56 152 punktas ir 18 priedas). Vienas rašytinis paliepimo egzempliorius 
įteikiamas nuteistajam, kitas įsegamas į asmens bylą. Asmens byla išsiun-
čiama tos gyvenamosios vietos pataisos inspekcijai, į kurią išvyko nuteista-
sis. 

Pataisos įstaigos įskaitos tarnybos, paleidus nuteistąjį, išsiunčia nusta-
tytos formos pranešimą į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus 
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2002 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 57 „Dėl Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų 

įskaitos tarnybų darbo instrukcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 47-1832. 



 

 

261 

reikalų ministerijos (Įskaitos tarnybos darbo instrukcijos 153 punktas ir 8 
priedas) dėl jo įtraukimo į specialius teistų asmenų duomenų bankus. 

Pataisos įstaigos įskaitos tarnyba atsako už kiekvieną neteisėtą nuteis-
tojo paleidimą iš pataisos įstaigos. Apie tokį faktą pataisos įstaigos direkto-
rius nedelsdamas informuoja Kalėjimų departamentą. Atliekamas tarnybinis 
tyrimas, o neteisėtai paleistas asmuo turi būti grąžintas į pataisos įstaigą. 
Pataisos įstaigų praktikoje buvo atvejų, kada dėl neteisingai apskaičiuotos 
laisvės atėmimo bausmės pabaigos nuteistasis išleistas anksčiau arba dėl 
nuteistųjų apgaulės vietoj vieno nuteistojo į laisvę išleistas kitas asmuo. 

Siekiant išvengti tokių ar panašių atvejų nustatyta griežtai reglamen-
tuota paleidžiamų asmenų identifikavimo ir išvedimo iš pataisos įstaigų 
tvarka57. 

Nustatant paleidžiamų asmenų tapatybę dalyvauja trijų tarnybų atsto-
vai: budintysis įstaigos direktoriaus padėjėjas, įskaitos tarnybos atstovas ir 
būrio viršininkas. Patikrinami nuteistojo anketiniai duomenys, pastarąjį ap-
klausiant apie biografinius ir teisminius faktus. Atkreipiamas dėmesys į as-
mens anketoje esančius ypatingų žymių aprašymus, ant kūno matomas ir 
asmens anketoje aprašytas tatuiruotes, apgamus, kitus odos paviršiaus ypa-
tumus ir turėtų traumų pėdsakus. Paleidžiamasis identifikuojamas pagal 
nuotraukas, esančias asmens byloje ir pagal kompiuterinę asmens nustaty-
mo pagal pirštų antspaudus sistemą. Patikrinamas pareigūnų parašų, ant-
spaudų ant paleidimo pažymėjimo, taip pat paleidžiamo asmens parašo au-
tentiškumas. 

Kontrolinio leidimo punkto prižiūrėtojas, dar kartą patikrinęs visus 
identifikavimo duomenis, išleidžia paleidžiamą asmenį už pataisos įstaigos 
apsaugos perimetro, jeigu nekyla jokių įtarimų. 

Įskaitos tarnybos darbuotojas paleistą asmenį palydi į įstaigos admi-
nistracinį pastatą, kur įteikiami asmens byloje esantys jam priklausantys 
dokumentai, buhalterijoje išduodami asmeninėje sąskaitoje esantys pinigai, 
taip pat pašalpa, kelionės išlaidoms skirti pinigai, perduoti įstaigai saugoti 
vertingi daiktai, vertybiniai popieriai, apdovanojimai ir kt. Minėtų vertybių 
gavimą patvirtina paleidžiamas asmuo savo parašu, o kvitų kopijos įsega-
mos į asmens bylą. 
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 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. 122 
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???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokie nuteistųjų atleidimo nuo bausmės atlikimo teisiniai pagrindai? 
2. Apibūdinkite paleidimą amnestijos akto, malonės tvarka. 
3. Papasakokite apie lygtinį atleidimą nuo laisvės atėmimo bausmės nepa-

sibaigus bausmės laikui arba neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies 
pakeitimą švelnesne bausme. 

4. Papasakokite apie lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų. 
5. Papasakokite apie atleidimą nuo bausmės dėl ligos. 
6. Kokios Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos Nr. (2003) 

22 dėl kalinių lygtinio paleidimo (parolio) pagrindinės nuostatos? 
7. Papasakokite apie kai kurių Europos valstybių (Prancūzijos, Švedijos, 

Anglijos, Danijos) lygtinio paleidimo praktiką. 
8. Kokios nuteistųjų rengimo paleidimui nuostatos Europos kalėjimų tai-

syklėse? 
9. Kokia nuteistųjų teisinio ir socialinio švietimo programos paskirtis, už-

daviniai? Kaip programa vykdoma? 
10. Kaip organizuojamas individualus darbas su paleidžiamais nuteistai-

siais? 
11. Kaip pataisos įstaigos bendradarbiauja su kitomis valstybės instituci-

jomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis 
rengdamos nuteistuosius paleidimui? 

12. Kaip rengiama reikalinga paleidimui informacija ir dokumentai? Su 
kokiomis institucijomis bendradarbiaujama, keičiamasi informacija apie 
paleidžiamus asmenis? 

13.  Kokia asmenų paleidimo iš pataisos įstaigų tvarka? Kokia dokumentų 
išdavimo, atsiskaitymo su asmeniu ir asmens tapatybės identifikavimo 
tvarka? 

14. Apibūdinkite pareigūnų, atsakingų už paleidimą, kontrolę ir atsakomy-
bę. 
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6 skyrius.  

NUTEISTŲJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS. 

VALSTYBĖS ĮMONĖS PRIE PATAISOS 

ĮSTAIGŲ 
 
 
 
 
 
6.1. NUTEISTŲJŲ DARBO TEISINIAI PAGRINDAI, 

PRINCIPAI 
 

Nuteistųjų darbas vertinamas kaip teigiama ugdymo, mokymo bei 
įstaigos valdymo priemonė (Europos kalėjimų taisyklės, 26.1–17 taisyklė).  

Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1957 m. rezoliucija Nr. (75)25 
„Dėl darbo kalėjimuose“ rekomenduoja apibrėžti darbo įkalinimo įstaigose 
statusą ir nustatyti jį kaip prioritetinę pataisos priemonę; pritaikyti darbo ir 
atlyginimo už jį sąlygas ir tvarką įkalinimo įstaigų poreikiams ir specifikai; 
skirti pakankamai lėšų ir rengti įkalinimo įstaigų personalą įgyvendinti dar-
bo programas įkalinimo įstaigose. 

Darbo vertė pripažįstama filosofijos, pedagogikos, psichologijos moks-
lo veikaluose. Nuteistųjų pataisa neįmanoma be darbinių įgūdžių formavi-
mo mokant siekti gyvenimo tikslų teisėtais būdais bei priemonėmis, todėl 
darbo reikšmė pabrėžiama penitencinėje teisėje, pedagogikoje ir apskritai 
pataisos įstaigų administracinėje veikloje. Darbo santykius reguliuoja šalies 
darbo, bausmių vykdymo įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, taip pat 
tarptautinės elgesio su nuteistaisiais taisyklės. 

Nuteistųjų darbas yra viena iš nuteistųjų pataisos priemonių 
(Bausmių vykdymo kodekso 111 straipsnis) ir turi auklėjamąją reikšmę. Ji 
pasireiškia kaip darbo procese įgyjamas įprotis nuolat dirbti, o vėliau – po-
reikiu gerbti darbą, jo rezultatus, užsidirbti sau, padėti šeimai, artimiesiems. 
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Palaipsniui atsiranda noras keisti save, galimybė tapti savarankišku, laisvu 
piliečiu. 

Darbo svarba skirtinga įvairioms nuteistųjų kategorijoms. Vieniems 
nuteistiesiems darbas yra jų ankstesnės veiklos tąsa ir darbinių įgūdžių iš-
saugojimas. Kitiems – naujos darbinės veiklos, įgūdžių sudarymas, įgiji-
mas. Tretiems, kurie vengė darbo, vertėsi nusikalstama veikla, darbas bus 
būdas atrasti save, atsisakyti veltėdžio padėties, surasti visuomenei priimti-
ną pragyvenimo šaltinį. Formuojama pareiga dirbti tampa įpročiu, o įprotis 
tampa poreikiu. Be to, darbas yra ir normali žmogaus fiziologinė veikla, už-
tikrinanti organizmo poreikius judėti, veikti, vystytis, būti sveikam fiziškai 
ir psichiškai. 

Darbas taip pat yra įstaigų tvarkos, drausmės užtikrinimo garantas ir 
valdymo priemonė. Nedarbo problemos neigiamai veikia visą pataisos sis-
temą, skatina kriminogeninius procesus ir komplikuoja sistemos valdymą. 

Taigi nuteistųjų įtraukimas į visuomenei naudingą darbą padeda įstai-
goms pasiekti pagrindinius tikslus: 

1) nuteistųjų socialinės reabilitacijos; 
2) ekonominius; 
3) socialinius; 
4) sveikatingumo. 

Nuteistųjų darbo organizavimo bendrieji principai:  
1) teisėtumas; 
2) tikslingumas; 
3) humanizmas; 
4) individualių poreikių ir valstybės įmonės, pataisos įstaigos inte-

resų suderinimas. 
Nuteistųjų darbo organizavimo specifiniai principai: 

1) nuteistųjų darbo privalomumas (Bausmių vykdymo kodekso 125 
straipsnis); 

2) darbas siejamas su nuteistųjų pataisa ir yra tik pataisos tikslų pa-
siekimo priemonė; 

3) darbas turi būti prasmingas, apmokamas ir padėti spręsti nuteis-
tųjų asmenines problemas; 

4) darbo ir profesinio mokymo derinimas; 
5) draudimai dirbti, užsiimti tam tikra veikla (Bausmių vykdymo 

kodekso 2 priedas); 
6) nuteistųjų izoliavimas, apsaugos režimo reikalavimai. 

Nuteistųjų įtraukimo į darbą formos: 
1) darbas valstybės įmonėse (Bausmių vykdymo kodekso 125 

straipsnis); 
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2) darbas kontragentiniuose objektuose; 
3) darbas įstaigų ūkio aptarnavimo sferoje; 
4) individuali darbinė ar kūrybinė veikla (Bausmių vykdymo ko-

dekso 126 straipsnis); 
5) mokslinė, meninė ir kita veikla (Bausmių vykdymo kodekso 127 

straipsnis); 
6) darbas gydomosios terapijos dirbtuvėse. 

Darbo organizavimas bei metodai turi būti kiek galima panašesni į ati-
tinkamo pobūdžio darbą laisvėje ir turi atitikti šiuolaikinio darbo standartus 
bei technologijas ir vykti pagal modernaus organizavimo ir gamybos prin-
cipus (Europos kalėjimų 26 taisyklė). 

Nuteistųjų darbo sąlygos, apmokėjimas už darbą reguliuojami pagal 
Darbo ir Bausmių vykdymo kodeksus (Bausmių vykdymo kodekso 128 
straipsnis). 

Nuteistieji socialiniu draudimu nedraudžiami, išskyrus draudimą nuo 
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų (Nelaimingų atsitikimų darbe 
ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas58). 

Kai kurios nuteistųjų kategorijos turi teisę gauti kasmetines 14 dienų 
atostogas (Bausmių vykdymo kodekso 130 straipsnis).  

Nuteistųjų darbas apmokamas pagal jo kiekį ir kokybę Vyriausybės 
nustatyta tvarka. Garantuojama darbo užmokesčio dalis, nepriklausomai 
nuo visų išskaitų, pervedama į asmeninę sąskaitą (Bausmių vykdymo ko-
dekso 131 str.). Dalis darbo užmokesčio atskaitoma į socialinės paramos 
nuteistiesiems fondą ir neliečiamą asmeninės sąskaitos dalį (Bausmių vyk-
dymo kodekso 132 straipsnis). Numatyti atvejai, kai nuteistieji atleidžiami 
nuo išskaitų į socialinės paramos fondą (Bausmių vykdymo kodekso 133 
straipsnis).  

Nuteistieji gali būti įtraukti į neapmokamus įstaigų teritorijų tvarkymo, 
buities sąlygų gerinimo darbus (Bausmių vykdymo kodekso 134 straipsnis). 

Bausmės atlikimo metu pensijos, pašalpos ir visos kitos pajamos įskai-
tomos į jų asmenines sąskaitas, išskyrus tuos atvejus, kai pensijų mokėjimas 
nutrauktas. Asmenys, sulaukę senatvės pensijos ir netekę darbingumo baus-
mės atlikimo metu, įstatymų nustatyta tvarka turi teisę į pensiją, taip pat tei-
sę į žalos atlyginimą. 
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6.2. VALSTYBĖS ĮMONIŲ PRIE PATAISOS ĮSTAIGŲ 
ORGANIZAVIMAS IR JŲ VEIKLA 

 

Valstybės įmonės steigėjas yra Teisingumo ministerija, turinti šią 
teisę Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministerijos statuto, kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka. Tei-
singumo ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodek-
su, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos statuto patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės 
ir savivaldybės įmonių įstatymu ir Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
terijos nuostatais, turi teisę tvirtinti, keisti ir papildyti įmonės įstatus. Tei-
singumo ministras skiria į pareigas ir atleidžia iš jų įmonės direktorių, o vy-
riausiąjį buhalterį – Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos 
direktorius. Įmonės direktoriui pareiginį atlyginimą bei jo priedus, o direk-
toriaus pavaduotojui ir vyriausiajam buhalteriui pareiginį atlyginimą nusta-
to Kalėjimų departamento direktorius. Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų 
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, 
asmenis į pareigūnų ir vyresniųjų pareigūnų pareigas skiria ir atleidžia iš jų 
Kalėjimų departamento direktorius, o į jaunesniųjų pareigūnų pareigas – 
įmonės direktorius. Kalėjimų departamento direktorius tvirtina įmonės 
struktūrą ir pareigūnų etatų sąrašą. 

Pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai į darbą priimami ir iš jo atlei-
džiami Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka. 

Įmonės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, etatų sąrašą tvirtina 
jos direktorius. Įmonės pareigūnų ir kitų darbuotojų pareiginių atlyginimų 
(išskyrus įmonės direktorių, direktoriaus pavaduotoją ir vyriausiąjį buhalte-
rį) ir įstatymu reglamentuotų priedų dydžius, atsižvelgdamas į gamybinės 
veiklos finansinius rezultatus, nustato įmonės direktorius vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuta-
rimais. 

Įmonė registruojama Juridinių asmenų registro įstatymo tvarka59 ir 
tampa juridiniu asmeniu, vykdančiu neuždraustą gamybinę ūkinę veiklą, iš 
to gaudama pajamų ir pelno, finansiškai save visiškai išlaikydama. Įmonės 
turtas yra valstybės nuosavybė, o įmonė tą turtą valdo, naudoja bei dispo-
nuoja turto patikėjimo teisėmis įmonės įstatuose nustatyta tvarka. Įmonė 
neatsako už valstybės prievoles. 
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Įmonės steigėjas turi teisę nustatyti: 
1) privalomus darbus (užduotis); 
2) prekių (paslaugų) kainas ir tarifus bei jų apskaičiavimo taisykles; 
3) administracijos, kurios darbuotojus skiria steigėjas, pareigybes. 

Įmonė turi teises: 
1) užsiimti ūkine veikla Respublikoje ir už jos ribų; 
2) turėti antspaudą, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitą viename 

Respublikos ir užsienio banke; 
3) sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolintis piniginių lė-

šų; 
4) disponuoti turtu, nustatyti produkcijos kainas; 
5) nustatyti įmonės struktūrą, steigti filialus; 
6) turėti savo parduotuves, prekiauti savo ir kitų įmonių pagaminta 

produkcija; 
7) išnuomoti, esant steigėjo sutikimui, įmonės patalpas, įrenginius, 

kitus pagrindinius gamybinius fondus; 
8) užsiimti kita komercine, mokslinio tyrimo, konsultacijų veikla. 

Įmonių įstatuose nustatoma pagrindinė produkcija ir kitos veiklos rūšys 
pagal klasifikatorių. Įmonė turi patvirtintą prekybos ženklą. 

Įmonės administravimas 
Įmonės struktūra priklauso nuo gamybos apimties, produkcijos pobū-

džio. Valstybės įmonių produkcija labai plataus asortimento: 
1) siuviniai; 
2) avalynės gaminiai; 
3) baldai; 
4) įvairūs kiti medienos dirbiniai; 
5) metalo dirbiniai, liejiniai; 
6) įrankiai, vyriai, spynos; 
7) meno dirbiniai; 
8) pinti baldai ir kt. 

Gamybos procesą įmonėse sudaro planavimas, technologinių linijų 
įrengimas, apsirūpinimas žaliavomis, prekybiniai ryšiai ir gatavos produkci-
jos realizavimas. 

Valstybės įmonė prie pataisos namų yra pagrindinė nuteistųjų įdarbi-
nimo vieta. Įmonės tikslas – sudaryti normalias sąlygas nuteistiesiems dirb-
ti, užsidirbti, įsigyti profesiją ar patobulinti savo kvalifikaciją, pasirengti 
darbinei veiklai atlikus bausmę ir sėkmingai integruotis į visuomenę. 

Darbo organizavimas ir metodai įmonėse turi atitikti šiuolaikinius 
gamybos standartus ir technologijas, kurios leistų gaminti paklausią ir 
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konkurencingą produkciją, o nuteistiesiems įgyti paklausią darbo rin-
koje specialybę. 

Penkiose valstybės įmonėse, įstaigų ūkio darbuose 2004 metais buvo 
įdarbinti vidutiniškai 2063 nuteistieji (34,8 proc. nuteistųjų, o Vakarų Euro-
pos šalyse dirbančių nuteistųjų skaičius sudaro 65–70 proc.).  

Pateikiame kitus valstybės įmonių gamybinės veiklos rodiklius (žr. 7 
lentelę): 

 
7 lentelė. Valstybės įmonių prie pataisos namų gamybinės veiklos rodikliai 
 

Pagaminta 
prekinė  

produkcija 
(tūkst. Lt) 

Prekinės pro-
dukcijos reali-

zavimo įplaukos 
(tūkst. Lt) 

Pelnas,  
nuostolis 
(tūkst. Lt) 

Įdarbinta  
nuteistųjų 

(žm.) 
Valstybės 

įmonės prie 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Alytaus pataisos 
namų 

2336 2642 2310 2831 11,4 -69,3 198 170 

Marijampolės pa-
taisos namų 

7700 6359 8028 8009 108 52,3 386 352 

Panevėžio pataisos 
namų 

1373 860 1708 1060 -475,6 -223,3 99 74 

Pravieniškių  
1-ųjų pataisos na-
mų 

10368 8948 11835 9199 559 175,4 451 366 

Vilniaus 2-ųjų pa-
taisos namų 

6609 8142 6828 6398 345,8 59,3 273 270 

Iš viso: 28386 26951 30847 27497 548,4 -5,6 1371 1232 
 
 

Valstybės įmonės gamina plataus asortimento prekes, teikia plačios 
specializacijos paslaugas: 

1) valstybės įmonės prie Panevėžio pataisos namų specializacija – siu-
viniai, duonos (nuteistiesiems) kepimas, įvairių siuvimo paslaugų 
juridiniams ir fiziniams asmenims teikimas; 

2) valstybės įmonės prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų specializa-
cija – metalo ir medienos apdorojimas, metalo ir medienos gaminiai, 
duonos (nuteistiesiems) kepimas, siuvimo ir mezgimo dirbiniai, 
baldų gamyba, įvairių siuvimo, mezgimo bei metalo ir medienos 
apdorojimo paslaugų juridiniams ir fiziniams asmenims teikimas; 

3) valstybės įmonės prie Alytaus pataisos namų specializacija – meta-
lo ir plastmasės apdirbimas, elektros instaliacijos, metalo ir betono 
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gaminiai, siuviniai, baldų gamyba, įvairių siuvimo, plastmasės ir 
metalo apdirbimo paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asme-
nims; 

4) valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų specializacija – 
metalo apdorojimas ir dengimas, statybinių apkaustų gaminiai, ke-
taus liejinių ir metalo gaminiai, duonos (nuteistiesiems) kepimas, 
siuvimas, įvairių ketaus liejimo, metalo ir medienos apdorojimo ir 
siuvimo paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims; 

5) valstybės įmonės prie Vilniaus 2-ųjų pataisos namų specializacija – 
darbo ir kitos paskirties avalynės, elektrotechnikos gaminių, plast-
masės gaminių, medienos ir metalo gaminių, duonos ir makaronų 
(nuteistiesiems), baldų, siuvinių gamyba, automobilių kėbulų re-
montas, įvairių siuvimo, medienos, plastmasės liejimo, metalo ap-
dorojimo paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims. 
(Šaltinis – Kalėjimų departamento 2005 metų kovo 7 d. pažyma   
apie valstybės įmonių prie pataisos namų gamybinę veiklą). 

Valstybės įmonės prie pataisos namų struktūra (pagal vienos konkre-
čios įmonės pavyzdį) parodyta schemoje (žr. 18 schemą). 

Kalėjimų departamentas turi teisę: 
1) siūlyti įmonei techninio vystymo kryptis; 
2) tarpininkauti įmonėje įdiegiant naują produkciją; 
3) užtikrinti kooperacinius ryšius tarp įmonių prie pataisos įstaigų; 
4) tarpininkauti sprendžiant įmonės problemas su ministerijomis, įmo-

nėmis bei organizacijomis; 
5) gauti įmonės veiklos balansus. 
Įmonės valdymo organas yra administracija, kurios vadovas yra direk-

torius. Įmonės valdyba nesudaroma. Už ūkinės, gamybos veiklos rezultatus 
atsako direktorius, o už finansinę veiklą – vyriausiasis buhalteris. Įmonės 
direktorius sudaro sandorius, atstovauja įmonei valstybės valdžios ir val-
dymo institucijose, teisme, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais as-
menimis. Jį pavaduoja įmonės direktoriaus pavaduotojas ar kitas teisingu-
mo ministro paskirtas asmuo. 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatų sąrašą tvirtina įmonės 
direktorius. Darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo pagal Darbo ko-
dekse nustatytą tvarką. 

Nustatoma įmonės įstatinio kapitalo piniginė išraiška. Kapitalas gali 
būti didinamas iš pelno dalies, biudžeto investicijų, kitokiais piniginiais ar 
nepiniginiais (turtiniais) valstybės įnašais, taip pat kitų subjektų suteikta pa-
rama. Įstatinis kapitalas privalomai apdraudžiamas. 
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Pataisos įstaigos ir valstybės įmonės tarpusavio santykiai reguliuojami 
pagal bendrus bausmių vykdymo tikslus, uždavinius ir priemones tiems 
tikslams įgyvendinti. Be to, jas vienija bendra teritorija, apsauga, šilumos, 
energetinis, komunalinis ūkis, perdavimo įrenginiai. Be savo tiesioginių pa-
reigų, valstybės įmonės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai 
vykdo bendrąsias nuteistųjų priežiūros bei socialinės reabilitacijos funkci-
jas. Pataisos įstaigos santykiai nustatyti valstybės įmonės įstatuose, Pataisos 
įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, pataisos įstaigų nuostatuose nustatyta 
tvarka. 

Esant būtinumui bei galimybei, įmonė gali išnuomoti pataisos namams 
patalpas, reikalingas organizuoti nuteistųjų profesinį mokymą ir gamybinę 
praktiką bei kitoms reikmėms. 

Įmonė aptarnauja visus jos balanse esančius bendros paskirties stati-
nius ir įrenginius (šilumos ir elektros tinklus, transformatorines ir pan.) ir už 
šias paslaugas pateikia sąskaitas pataisos namams. 

Įmonė pateikia paraiškas pagal darbo jėgos naudojimo planą, kiek nu-
teistųjų reikės vykdyti gamybinę programą. Įmonės ir įstaigos atitinkamos 
tarnybos atrenka, patikrina ir įdarbina nuteistuosius pagal turimą specialy-
bę, kvalifikaciją bei dalykinius sugebėjimus. Turi būti patikrinta jų sveikata, 
o invalidai, pensinio amžiaus ir ribotai pakaltinami asmenys į darbą įtrau-
kiami tik gavus jų rašytinį sutikimą ir teigiamą medikų išvadą. 

Dirbantys nuteistieji skiriami į būrius, brigadas ir apgyvendinami atski-
rai nuo nedirbančių nuteistųjų. Priėmimas ir atleidimas iš darbo įformina-
mas įstaigos direktoriaus įsakymu. 

Įstaigos dienotvarkėje nustatytu laiku nuteistieji būriais (skyriais), bri-
gadomis išrikiuojami tam skirtoje vietoje, patikrinami ir, dalyvaujant ga-
mybinių tarnybų darbuotojams, išvedami į darbą. Išvedimo į darbą ir grįži-
mo iš darbo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.  

Įmonė tik atskirais atvejais (nesant tarp nuteistųjų reikiamos kvalifika-
cijos darbininkų, darbams, kuriuos draudžiama dirbti nuteistiesiems, ir kt.) 
gali priimti pagal darbo sutartį dirbančius darbininkus. 

Įmonė kartu su įstaigos administracija organizuoja nuteistųjų profesinį 
mokymą, kvalifikacijos tobulinimą. 

Įmonė aptarnauja bendros paskirties statinius ir įrenginius, už paslau-
gas pateikia įstaigai sąskaitas. 

Pataisos įstaiga ir įmonė gali sudaryti jungtinės veiklos sutartis, kuriose 
būtų nustatyti atskirų darbuotojų, tarnybų, padalinių tarpusavio santykiai, 
bei turėti bendras tarnybas (personalo, juridinę, raštinės, spausdinimo ir 
dauginimo, archyvo, kasos, darbo saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos, 
transporto, energomechaninę, ryšių, pastatų priežiūros ir kitas). 
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Pataisos įstaiga nustato nuteistųjų režimo, priežiūros, apsaugos reika-
lavimus įmonėje bei darbo vietose ir kituose darbo objektuose. 
 
 
6.3. PATAISOS ĮSTAIGŲ ŪKIO  

APTARNAVIMAS 
 

Pataisos įstaigos teikia įvairios paskirties paslaugas nuteistiesiems, už-
tikrina materialinį buitinį aprūpinimą, aprūpinimą šiluma, vandeniu, energi-
ja, saugias bausmės atlikimo sąlygas. Daugumą šių funkcijų atlieka nuteis-
tieji, įdarbinti įstaigų ūkio aptarnavimo brigadose. Šiuos darbus reglamen-
tuoja Bausmių vykdymo, Darbo kodeksai, Kardomojo kalinimo įstatymas 
bei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės. Nuteistieji gali būti įdarbinti 
visuose ūkio aptarnavimo baruose, išskyrus tuos darbus, kurie įtraukti į nu-
teistiesiems draudžiamų darbų sąrašą (Bausmių vykdymo kodekso 2 prie-
das).  

Draudžiama nuteistiesiems dirbti pardavėjais, buhalteriais, kasininkais, 
sandėlių vedėjais ar eiti pareigas, pagal kurias nuteistiesiems būtų pavaldūs 
pataisos įstaigos darbuotojai, taip pat administracijos patalpose, kai jose nė-
ra administracijos atstovo. Draudžiama nuteistiesiems dirbti medicinos sri-
tyje (išskyrus sanitarų darbą), fotografais, televizijos ir kino operatoriais, 
lengvųjų automobilių ir motociklų vairuotojais. 

Ūkio aptarnavimo darbuotojų skaičių tvirtina Kalėjimų departamento 
direktorius, jiems skiriamas darbo užmokesčio fondas iš pataisos įstaigų iš-
laikymui skirtų biudžetinių lėšų. Darbų sąrašą nustato pataisos įstaigos ad-
ministracija. Sudaroma ūkio aptarnavimo brigada, jos sudėtį sudaro tokių 
aptarnavimo sferų darbuotojai: 

1) brigadininkai, meistrai, darbų skirstytojai, tvarkdariai; 
2) komunalininkai: santechnikai, elektrikai, staliai, valytojai, patalpų 

tvarkytojai; pirčių, skalbyklų darbininkai; 
3) virėjai, kiti valgyklų darbininkai; 
4) sveikatos priežiūros tarnybos sanitarai; 
5) priešgaisrinės saugos padalinio darbininkai; 
6) sandėlių, saugyklų darbininkai; 
7) bibliotekų, fotografų pagalbiniai darbininkai ir kiti. 
Ūkio darbams atrenkami teigiamai charakterizuojami nuteistieji, patik-

rinama jų sveikata, kandidatai aptariami su vidaus tyrimų tarnyba. Reika-
lingas rašytinis nuteistųjų sutikimas pasilikti ūkio darbams Laisvės atėmimo 
vietų ligoninėje, kalėjime, tardymo izoliatoriuje. 
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Į darbą nuteistieji skiriami įstaigos direktoriaus įsakymu. Ūkio aptar-
navimo būrys gyvena atskirai nuo kitų nuteistųjų ir dirba nustatytomis dar-
bo valandomis. Jiems gali būti suteikta teisė dirbti be sargybos už įstaigos 
teritorijos (Bausmių vykdymo kodekso 154–156 straipsniai). 

Nuteistiesiems, laisvės atėmimo bausmę atliekantiems atvirose koloni-
jose bei pataisos namuose lengvosios grupės laikymo sąlygomis, gali būti 
sudarytos sąlygos užsiimti individualia ar kūrybine veikla laisvu nuo darbo 
pataisos įstaigoje metu. Atskirais atvejais tokia veikla gali būti leidžiama ir 
vietoj darbo pataisos įstaigoje (Bausmių vykdymo kodekso 126 straipsnis). 
Nuteistieji pagal juridinių ar fizinių asmenų užsakymus gali atlikti daug 
kruopštaus rankų darbo reikalaujančius darbus. 

Atliekantiems bausmę mokslininkams, menininkams bei retų specialy-
bių ar profesijų asmenims, taip pat aukštos kvalifikacijos specialistams vie-
toj darbo pataisos įstaigoje gali būti leista užsiimti moksline, menine ir kita 
jiems įprasta veikla. 
 
 
6.4. NUTEISTŲJŲ DARBO YPATUMAI  

ATVIROSIOSE KOLONIJOSE,  
KALĖJIMUOSE 

 
Nuteistieji atvirosiose kolonijose dirba įstaigų teritorijose arba kitų ži-

nybų gamybiniuose objektuose. Įstaigos direktorius su juridiniais ar fizi-
niais asmenimis sudaro nuteistųjų įdarbinimo sutartis, kuriose numatoma 
apmokėjimo už darbą tvarka, darbo ir kitos sąlygos. Vykdoma dirbančiųjų 
priežiūra, nustatomi kiti režimo reikalavimai nuteistiesiems ir darbo objektų 
darbuotojams. Dirbantieji kituose objektuose privalo kasdien po darbo grįž-
ti į pataisos namus. 

Nuteistieji kalėjime dirba tik kalėjimo teritorijoje. Gamybiniai cechai 
įrengiami izoliuoti nuo kitų patalpų, darbas gali būti pasiūlytas ir tose pa-
čiose gyvenamosiose kamerose laikantis sanitarinių normų ir darbo saugos 
taisyklių reikalavimų. Privaloma laikytis griežto skirtingų kategorijų izolia-
vimo reikalavimų. 

Nuteistieji iki gyvos galvos dirba skyrium nuo kitų specialiai įrengtuo-
se cechuose. Šių cechų apsaugai ir kitų patalpų blokavimui naudojamos in-
žinerinės techninės priemonės. 

Nuteistieji, atliekantys bausmę kalėjime, gali dirbti statybos ir remonto 
darbus kalėjimo teritorijoje. 
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6.5. VALSTYBĖS ĮMONIŲ PRIE  
PATAISOS NAMŲ VEIKLOS  
KOORDINAVIMAS 

 
Kalėjimų departamentui pavaldžių valstybės įmonių prie pataisos na-

mų valdymą, gamybą ir prekybą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja 
Kalėjimų departamento Gamybos organizavimo ir marketingo skyrius, 
kurio pagrindiniai uždaviniai yra: 

1) organizuoti nuteistųjų užimtumą, darbą valstybės įmonėse; 
2) organizuoti rinkos tyrimą, gaminamos produkcijos asortimento ir 

teikiamų paslaugų valdymą bei realizavimą Respublikos ir užsienio 
rinkoje; 

3) organizuoti gamybinių užsakymų paiešką; 
4) rengti teisės aktų projektus, susijusius su nuteistųjų įdarbinimu, 

gamybos plėtimu ir produkcijos realizavimu; 
5) organizuoti pataisos įstaigų ir valstybės įmonių priešgaisrinę, civi-

linę ir darbuotojų saugą. 
Skyriaus veikla orientuota į valstybės įmonių strategijos formavimą, 

paklausios produkcijos gamybą. Skyrius kontroliuoja viešųjų pirkimų kon-
kursus, organizuoja naujos technikos ir pažangios technologijos įdiegimą, 
organizuoja gaminamos produkcijos ir paslaugų reklamą, dalyvavimą paro-
dose ir mugėse. Be to, teikia valstybės įmonėms metodinę pagalbą gamybos 
klausimais, apibendrina jų veiklos rezultatus ir siūlo priemones jai gerinti. 

Prie Gamybos organizavimo ir prekybos skyriaus veikia valstybės 
įmonių direktorių taryba. Direktorių taryba svarsto įmonių gamybinę, finan-
sinę, ūkinę veiklą, savitarpio bendradarbiavimą, paramą, formuoja naujas 
strategines kryptis kintančioje rinkoje. 

 
 

6.6. NUTEISTŲJŲ DARBO ORGANIZAVIMAS 
UŽSIENIO VALSTYBIŲ PENITENCINĖSE 
ĮSTAIGOSE 

 
Darbas kaip pataisos priemonė ir įstaigų valdymo sąlyga pripažįstamas 

visose Vakarų Europos valstybėse. Švedijos įkalinimo įstaigų režimo akto 
atskiri poskyriai nustato, kad įkalintiesiems turi būti suteiktas tinkamas dar-
bas ir, kiek tik įmanoma, toks darbas turi remti jų planus, susietus su būsi-
mu darbu laisvėje. Siekiant padėti prisitaikyti visuomenėje, įkalintajam gali 
būti leista dirbti, mokytis ar dalyvauti profesiniame apmokyme ar kitoje 
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specialiai parengtoje veikloje už įkalinimo įstaigos ribų darbo valandų me-
tu. 

Švedijos kalėjimuose siūlomos veiklos ratas gana platus: tai miškų, 
lengvoji pramonė, žemės ūkis. Apie 12 kalėjimų nuteistieji dirba žemės 
ūkyje, 21 – miškų pramonėje. Kiekviename kalėjime sudaryta speciali tar-
nyba, į kurią įtraukiami vietinės pramonės atstovai, kalėjimo darbuotojai ir 
nuteistieji. Šios tarnybos pagrindinės funkcijos yra palaikyti ryšius su darb-
daviu, rūpintis nuteistųjų profesiniu techniniu rengimu ir darbo vietų nuteis-
tiesiems paieška. 

Prancūzijos kalėjimuose dirba per 60 procentų nuteistųjų ir jiems ga-
rantuojamas gana didelis atlyginimas – apie 300 JAV dolerių. 

Suomijoje nustatytomis sąlygomis nuteistajam suteikiamas „pilietinis 
leidimas dirbti“ buvusioje darbovietėje už kalėjimo ribų. Nuteistasis taip pat 
gali gauti leidimą dirbti tokį darbą kalėjime, kokį jis dirbo būdamas laisvė-
je. 

Danijos kalėjimuose nuteistieji dirba amatininkais arba pramonės, že-
mės ūkio, sodininkystės srityje, taip pat aptarnauja kalėjimą (maisto gami-
nimas, pastatų priežiūra, valymas ir t. t.). Nuteistųjų darbas skirtas ne pelno 
siekti, bet gaminti paklausią rinkoje produkciją, sudaryti sąlygas nuteistie-
siems užsiimti prasminga veikla, užsidirbti, išmokti amato ar įsigyti paklau-
sią profesiją. 

Darbą kalėjimuose organizuoja darbo tarnybos, darbo meistrai. Darbas 
įvairus, tai – žemės ūkis, miškininkystė, sodininkystė, pramonė, statyba, va-
lymas, maisto gaminimas, amatai, projektavimo darbai, stalių, montavimo 
darbai, mašinų remontas ir t. t. Paprastai kalėjimuose 40 procentų kalinių 
dirba gamyboje, 30 procentų gamybinėje mokykloje, kurioje amatas sieja-
mas su mokykliniu apmokymu, 20 procentų dirba valymo, remonto ir kitus 
darbus, 10 procentų užsiima projektiniais darbais už kalėjimo ribų.  
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 

 
1. Kokia darbo paskirtis nuteistųjų socialinėje reabilitacijoje, darbo tiks-

lai, principai? 
2. Kokios darbo organizavimo formos taikomos pataisos sistemoje? 
3. Kaip teisiškai reglamentuojamas nuteistųjų darbas? 
4. Kaip organizuojamas valstybės įmonių prie pataisos įstaigų darbas? 
5. Kokia valstybės įmonių vidaus valdymo organizacinė struktūra? 
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6. Kaip ir kokie santykiai nustatomi tarp pataisos namų ir valstybės įmo-
nių? 

7. Kokios valstybės įmonių teisės ir pareigos? 
8. Kokios įmonės steigėjo teisės? 
9. Apibūdinkite Kalėjimų departamento teises tvarkyti valstybės įmonių 

veiklą. 
10. Kokia nuteistųjų įdarbinimo valstybės įmonėse tvarka? 
11. Kokia valstybės įmonių atskaitomybės ir kontrolės tvarka? 
12. Kokia pataisos įstaigų ūkinio aptarnavimo tvarka? 
13. Papasakokite apie nuteistųjų darbo organizavimo ypatumus kalėjime, 

atviro tipo pataisos namuose ir nepilnamečių pataisos namuose. 
14. Kaip darbas organizuojamas užsienio valstybių penitencinėse įstaigose? 
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7 skyrius. 

NUTEISTŲJŲ MATERIALINIO  

BUITINIO APRŪPINIMO  

TARNYBA 
 
 
 
 
 
7.1. MATERIALINIO BUITINIO APRŪPINIMO 

PASKIRTIS, PRINCIPAI. TEISINIS RE-
GULIAVIMAS 

 
Europos kalėjimų taisyklės rekomenduoja, kad laisvės atėmimo baus-

mė turi vykti tokiomis materialinėmis ir moralinėmis sąlygomis, kurios už-
tikrina pagarbą žmogaus orumui (5 taisyklė). Paprastai naktį kaliniai turi 
būti laikomi atskirose kamerose; gyvenamosios, ypač miegamosios, patal-
pos turi atitikti sveikatos ir higienos reikalavimus: turi būti reikiama kubinė 
oro talpa, plotas, apšvietimas, šildymas, ventiliacija; sanitariniai įrenginiai 
ir jų prieinamumas turi užtikrinti galimybę kiekvienam kaliniui atlikti gam-
tinius reikalus švariomis ir tinkamomis sąlygomis; įstaigos turi būti aprū-
pintos atitinkamais vonios ir dušo įrenginiais, kad kalinys galėtų maudytis 
ne rečiau kaip kartą per savaitę; turi būti sudarytos reikiamos sąlygos šva-
rintis; drabužiai turi būti švarūs, laikomi tinkamomis sąlygomis, apatiniai 
rūbai turi būti keičiami ir skalbiami taip dažnai, kaip to reikalauja higienos 
reikalavimai; kiekvienas kalinys turi turėti atskirą lovą bei atskirą tinkamą 
patalynę, kuri turi būti gerai prižiūrima ir taip dažnai keičiama, kad būtų 
švari (19–20 taisyklės).  

Bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnyje teigiama, kad arešto, ter-
minuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes at-
liekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir 
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buities sąlygos, atitinkančios Respublikos higienos normas. Materialinio 
buitinio aprūpinimo esmę sudaro nuteistųjų laikymo sąlygų visuma: 

1) gyvenamosios ir buitinės paskirties patalpos, atitinkančios sanitari-
jos ir higienos normas; 

2) maistas, užtikrinantis normalią fiziologinę organizmo veiklą;  
3) patalynė, drabužiai, avalynė pagal sezoną; 
4) individualios paskirties buitinės paslaugos (pirtis, skalbykla, kir-

pykla, drabužių, avalynės taisyklos ir kt.); 
5) aprūpinimas baldais, buitinės paskirties ir sporto inventoriumi bei 

technika; 
6) prekybos maisto, buitinės paskirties prekėmis organizavimas; 
7) materialinė pagalba atliekantiems bausmę ir paleidžiamiems iš pa-

taisos įstaigų asmenims. 
Nuteistųjų laikymo sąlygos turi būti kiek galima artimesnės gyvenimui 

laisvėje. Tikslas – išsaugoti sveikatą, sudaryti sveikas gyvenimo bei saugias 
darbo sąlygas ne tik nuteistiesiems, bet ir įstaigų personalui. Normalios są-
lygos teigiamai veikia nuteistųjų pataisą, jų elgesį, nuotaikas, o blogos są-
lygos kelia pyktį, susierzinimą, skatina fizinę bei dvasinę degradaciją. 

Materialinis buitinis aprūpinimas remiasi teisėtumo, teisingumo, lygy-
bės įstatymais, humanizmo, žmogaus orumo gerbimo, ekonominiais princi-
pais. Aprūpinimo specifika priklauso nuo pataisos įstaigos paskirties (gy-
dymo pataisos namai, atvirosios kolonijos, kalėjimas), nuteistųjų amžiaus 
(nepilnamečių pataisos namai), nuteistųjų elgesio (baudos izoliatorius, ka-
merų tipo patalpos). Tai atitinka bausmės individualizacijos ir diferenciaci-
jos principus. Be to, visas nuteistųjų išlaikymas, komunalinės buitinės pa-
slaugos teikiamos nemokamai. Pataisos įstaigos įrengiamos vadovaujantis 
Lietuvos higienos norma HN 76-1999 „Laisvės atėmimo ir kardomojo kali-
nimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“, pat-
virtinta sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 461. 

Materialinį buitinį aprūpinimą reguliuoja Bausmių vykdymo kodeksas, 
Respublikos Vyriausybės nutarimai, Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų 
departamento teisės aktai, taip pat kiti bausmių vykdymo aktai, atsižvel-
giama į Europos Tarybos Ministrų Komiteto atitinkamas rezoliucijas ir re-
komendacijas. 
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7.2. GYVENAMOSIOS PATALPOS  
IR KOMUNALINĖS BUITINĖS  
SĄLYGOS 

 
Pataisos įstaigos steigiamos, reorganizuojamos ir likviduojamos Res-

publikos Vyriausybės nutarimu pagal teisingumo ministro teikimą. Jos turi 
atitikti šioms įstaigoms keliamus reikalavimus, saugumo, higienos ir sanita-
rijos bei gyvenamojo ploto vienam asmeniui normas. Nuteistųjų skaičius 
įstaigoje turi atitikti ploto normą vienam asmeniui pagal HN 76-1999, t. y.: 

1) pataisos namuose – 3 kv. m; 
2) gydymo pataisos namuose – 4 kv. m; 
3) atvirojoje kolonijoje – 6 kv. m; 
4) laisvės atėmimo vietų ligoninėje – 7 kv. m; 
5) kalėjime – 5 kv. m. 
Pataisos įstaigų teritorijos yra skirstomos į izoliuotas zonas: gyvenamą-

ją, gamybinę ir uždarąją. Gyvenamosios zonos gali būti suskirstytos į loka-
linius, vieną nuo kito izoliuotus sektorius (skyrius). Jų paskirtis – paleng-
vinti priežiūrą, adaptaciją, sudaryti tinkamas sąlygas pataisai, saugumui ir 
valdymui. 

Bendrabučio kambariai turi būti aprūpinti reikiamu inventoriumi pagal 
normas, nustatytas Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 2 d. nutarimu 
Nr. 171 „Dėl asmenų, atliekančių bausmę pataisos darbų įstaigose, laikomų 
tardymo izoliatoriuose ir pasiųstų į socialinės bei psichologinės reabilitaci-
jos įstaigas, aprūpinimo apranga, patalyne, baldais bei virtuvės inventoriu-
mi“60. 

Nuteistiesiems suteikiama individuali miegamoji vieta, spintelė prie 
lovos asmeniniams daiktams, išduodamas patalynės komplektas, leidžiama 
naudotis asmenine patalyne. Nuteistieji dėvi savo drabužius ir avalynę. Tie, 
kurie neturi savų, aprūpinami vienodais atitinkančiais metų laiką drabužiais 
ir apavu nemokamai. Gautus nemokamai drabužius ir apavą, atlikę bausmę, 
privalo grąžinti į sandėlį. Atvirosiose kolonijose drabužius ir avalynę nu-
teistieji įsigyja patys.  

Nuo 2006 sausio 1 d. įsigaliojus Bausmių vykdymo kodekso 95 
straipsnio pataisai, nuteistieji laisvės atėmimu negaus maisto produktų siun-
tinių ir perdavimų. Visi maisto produktai turės būti įsigyjami pataisos įstai-

                                                 

60
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 2 d. nutarimas Nr. 171 „Dėl asme-

nų, atliekančių bausmę pataisos darbų įstaigose, laikomų tardymo izoliatoriuose ir pasiųstų į 

socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigas, aprūpinimo apranga, patalyne, baldais bei 

virtuvės inventoriumi“ // Valstybės žinios. 1995, Nr. 12-291. 
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gų parduotuvėse už asmeninėse sąskaitose esančius pinigus. Nuteistiesiems, 
neturintiems sąskaitose pinigų, maisto produktams ir pirmo būtinumo reik-
menims įsigyti kiekvieną mėnesį teikiamos nustatyto dydžio piniginės (iki 
0,3 MGL dydžio) išmokos. 

Nuteistiesiems leidžiama per šešis mėnesius gauti vieną atsiųstą arba 
perduotą drabužių, avalynės siuntinį. 

Nėščioms moterims, krūtimi maitinančioms motinoms, nepilname-
čiams, neįgaliesiems, ligoniams sudaromos geresnės gyvenamųjų patalpų ir 
buities sąlygos ir nustatomos didesnės mitybos normos. Nėščioms moterims 
ir krūtimi maitinančioms motinoms pagal gydytojų komisijos išvadą lei-
džiama gauti atsiųstų paštu ar perduotų maisto siuntinių (Bausmių vykdymo 
kodekso 173 straipsnis). 

Maisto produktai, kuriuos nuteistieji įsigyja parduotuvėje, laikomi 
įrengtose saugyklose prie valgyklos. Taip pat saugyklose laikomi ir kiti nu-
teistųjų asmeniniai daiktai, drabužiai, avalynė, kurių naudoti neleidžiama. 

Gyvenamojoje zonoje įrengiama valgykla, virtuvė, parduotuvė, ben-
drojo lavinimo mokykla, profesinė mokykla, klubas, biblioteka, uždaroji 
asmens sveikatos priežiūros tarnyba su stacionaru (medicininiu izoliatoriu-
mi), pirtis ir dezinfekcijos kamera, kirpykla, drabužių ir avalynės taisykla, 
džiovykla, tarnybiniai kabinetai (socialinės reabilitacijos, priežiūros, vidaus 
tyrimų, ūkio tarnybų), karantinas, priėmimo asmeniniais klausimais kabine-
tas. Lokaliniuose sektoriuose gali būti įrengtos sporto aikštelės, kurios nau-
dojamos ir rikiuotėms, patikrinimams. 

Uždarojoje zonoje įrengiamas pastatas su kamerų tipo patalpomis, bau-
dos izoliatoriumi, darbo kameromis ir pasivaikščiojimo kiemais. 

Atvirosiose kolonijose įrengiamos gyvenamosios teritorijos su bendra-
bučiais ir kitomis pataisos įstaigoms būdingomis patalpomis. Įrengiamas 
viešbutis atvykusiems į pasimatymą asmenims. Kamerų tipo patalpų nėra. 
Įstaiga aptveriama, tačiau nesaugoma, įrengiamas kontrolinis leidimo punk-
tas. Kolonijos teritorijos ribas nustato Kalėjimų departamentas, atsižvelgęs į 
įstaigos buveinės vietą, darbų, kuriuos atlieka nuteistieji, pobūdį. Tačiau vi-
sais atvejais atvirosios kolonijos ribos neturi būti nutolusios nuo jos buvei-
nės centro daugiau kaip 5 kilometrus.  

Nepilnamečių pataisos namų teritorija skirstoma į gyvenamąją ir ga-
mybinę. Drausmės izoliatorius įrengiamas gyvenamojoje zonoje. Lokaliniai 
sektoriai neįrengiami. Turi būti įrengtos sporto aikštelės su būtinu sporto 
inventoriaus komplektu.  

Visų tipų pataisos namuose turi būti įrengti trumpalaikių ir ilgalaikių 
pasimatymų kambariai. 
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Kalėjimo teritorija suskirstoma į administracinę, režiminę ir gamybinę 
zonas. Režiminėje teritorijoje įrengiami gyvenamieji korpusai, virtuvė, pir-
tis, skalbykla ir dezinfekcijos kamera, kirpykla, bendrojo lavinimo mokyk-
la, klubas, sveikatos priežiūros tarnyba. Pasivaikščiojimo aikštelės įrengia-
mos ant gyvenamųjų korpusų arba ant žemės. Gamybinėje zonoje įrengia-
mos nuteistųjų darbo patalpos, darbo kabinetai, žaliavų, produkcijos sandė-
liai. Gamybinės patalpos įrengiamos atskirai nuo gyvenamųjų. Korpusai ir 
kitos patalpos gali būti sujungti tuneliais arba uždaromis perėjomis. 

Administraciniame pastate įrengiami tarnybiniai kabinetai, budėtojų 
tarnyba, parduotuvė, pasimatymų patalpos, siuntinių, perdavimų biuras, 
vaistinė, kitos administracinės ir ūkinės patalpos. 

Kalėjimų kamerų ir karcerių, pataisos namų kamerų tipo patalpos, 
baudos ir drausmės izoliatoriai įrengiami pagal Pataisos įstaigų vidaus tvar-
kos taisyklių 30–36 punktų reikalavimus. 
 
 
7.3. NUTEISTŲJŲ APRŪPINIMAS  

MAISTU 
 

Vadovaudamasi sveikatos apsaugos įstaigų parengtais standartais pa-
taisos įstaigų administracija turi įprastu laiku aprūpinti kalinius tinkamai 
paruoštu ir pateiktu maistu, kurio kokybė ir kiekis atitinka kokybės ir šiuo-
laikinės higienos reikalavimus, atsižvelgusi į nuteistųjų amžių, sveikatos 
būklę, darbo pobūdį ir, jeigu tai įmanoma, į religinius ir kultūrinius porei-
kius (Europos kalėjimų 25 taisyklė). 

Nuteistieji maitinami pagal fiziologines mitybos normas nemokamai 
(Bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 4 punktas) tris kartus per parą 
pagal Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarime Nr. 1461 nu-
statytas normas: 

1) dirbantiems vyrams – 3301 kcal per parą, 
2) nedirbantiems vyrams – 2298 kcal per parą, 
3) dirbančioms moterims – 2473 kcal per parą, 
4) nedirbančioms moterims – 1951 kcal per parą, 
5) nepilnamečiams – 3023 kcal per parą. 
Skiriamų maisto produktų vidutinis paros kiekis ir išlaidų norma pini-

gine išraiška vienam asmeniui patvirtinta teisingumo ministro 2002 m. rug-

                                                 

61
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 14 „Dėl fiziolo-

ginių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, 

patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2002, Nr. 4-98. 
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sėjo 23 d. įsakyme Nr. 25362. Tai – 3,27–3,62 Lt pilnamečiams ir 3,97 Lt 
nepilnamečiams asmenims. Nuteistiesiems kasdien skiriami pieno, mėsos, 
duonos, kruopų produktai, gyvuliniai, augaliniai riebalai, daržovės pagal 
aukščiau nurodytas normas. Pervežamiems asmenims išduodamas sausas 
maisto davinys. 

Nėščioms moterims, krūtimi maitinančioms motinoms, nepilname-
čiams, taip pat ligoniams sudaromos geresnės sąlygos ir nustatomos dides-
nės mitybos normos. 

Maistas ruošiamas įstaigų virtuvėse, kurioms vadovauja ūkio tarnyba. 
Paruošto maisto kokybę tikrina gydytojas higienistas, budėtojų tarnyba. 
Maistas būriams (skyriams), brigadoms išduodamas stebint priežiūros ir ki-
tų tarnybų darbuotojams. 

Atvirosiose kolonijose laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji 
maistu, drabužiais, baltiniais ir avalyne apsirūpina patys. Šiems nuteistie-
siems kiekvieną mėnesį iš atvirosios kolonijos lėšų išmokami vieno MGL 
dydžio maistpinigiai (Bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnio 6 dalis). 

Vakarų Europos šalių penitencinių įstaigų praktikoje taikomas pačių 
nuteistųjų apsitarnavimo principas ir ypač svarbu, kad pats nuteistasis pirk-
tų ir ruoštų sau maistą. Tai reiškia, kad jam išduodama nustatyta suma pini-
gų, o jis kalėjimo parduotuvėje perka maisto produktus ir kalėjimo virtuvėje 
pats gaminasi maistą. Tokia sistema diegiama Švedijos kalėjimuose, kur 
įrengiamos parduotuvės ir virtuvės kiekvienoje sekcijoje su šiuolaikine 
maisto gaminimo įranga, buitine technika.  
 
 

7.4. MATERIALINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 
ATLIEKANTIEMS LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ 
IR PALEIDŽIAMIEMS ASMENIMS 

 
Nuteistieji turi teisę gauti materialinę ir piniginę pagalbą įstatymų ir 

poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. Pirma, jie bausmės atlikimo metu vi-
siškai išlaikomi valstybės. Vieno kalinio išlaikymas metams valstybei kai-
nuoja apie 6 tūkstančius litų. Kasmet iš valstybės biudžeto bausmių vyk-
dymo sistemai skiriama vidutiniškai 95 milijonai litų. Antra, nuteistiesiems 

                                                 

62
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 253 

„Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asme-

nims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ // Valstybės 

žinios. 2002, Nr. 98-4385. 
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arešto, laisvės atėmimo bausme teikiama materialinė pagalba per Socialinės 
paramos nuteistiesiems fondą63. 

Socialinės paramos fondas sudaromas kiekvienoje pataisos įstaigoje 
ir areštinėje iš: 

1) nuteistųjų darbo užmokesčio dalies (Bausmių vykdymo kodekso 
132 straipsnio 1 dalis) nuo 10 iki 25 procentų pagal pataisos namų 
rūšį); 

2) pagal Bausmių vykdymo kodekso 112 straipsnio 4 dalį pas nuteis-
tuosius rasti draudžiami vertingi daiktai, pinigai įstaigos direkto-
riaus nutarimu pervedami į socialinės paramos fondą; 

3) pagal Bausmių vykdymo kodekso 54 straipsnio 5 dalį areštinėje 
rasti nuteistojo turimi pinigai ir vertingi daiktai paimami ir areštinės 
direktoriaus motyvuotu nutarimu perduodami į areštinės socialinės 
paramos fondą; 

4) valstybės įmonės prie pataisos įstaigų pelno dalis (ne daugiau kaip 
10 procentų), atsižvelgus į valstybės įmonės praeitų metų gamybos 
rezultatus, pervedamos į socialinės paramos fondą. 

Socialinės paramos nuteistiesiems fondo lėšos naudojamos: 
1) mėnesinėms iki 0,4 MGL pašalpoms nuteistiesiems buities reikme-

nims įsigyti. Pašalpa mokama, jei nuteistojo asmeninėje sąskaitoje 
nėra pinigų arba yra mažesnė kaip 0,3 MGL dydžio suma; 

2) vienkartinėms iki 1 MGL dydžio pašalpoms išmokėti, jeigu neįdar-
binti nuteistieji neturi pinigų asmeninėje sąskaitoje, ypatingais atve-
jais: mirus nuteistojo šeimos nariui, įvykus stichinei nelaimei arba 
gaisrui, kurių metu buvo sugadintas arba sunaikintas šeimos turtas; 

3) vienkartinėms iki 1 MGL dydžio pašalpoms išmokėti paleidžia-
miems iš pataisos įstaigų nuteistiesiems, neturintiems pakankamai 
(1 MGL) pinigų asmeninėje sąskaitoje; 

4) nuteistiesiems, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose, konsul-
taciniuose mokymo punktuose, profesinio rengimo skyriuose, iki 
0,5 MGL mėnesinės pašalpos; 

5) savišvietai, kultūrinėms bei sportinėms priemonėms, medikamen-
tams įsigyti. 

                                                 

63
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 475 „Dėl so-

cialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1440 „Dėl socialinės 

paramos teikimo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socia-

linės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, ir šių asmenų įdarbinimo“ pakeitimo“ // Valsty-

bės žinios. 2003, Nr. 37-1617. 
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Pagalba paleidžiamiems iš pataisos įstaigų ir areštinių asmenims tei-
kiama Bausmių vykdymo kodekso 182 straipsnyje nustatyta tvarka. Palei-
džiamų asmenų kelionės išlaidas į jų gyvenamąją vietą apmoka bausmę 
vykdžiusi institucija. Asmenys aprūpinami maisto produktais arba pinigais 
kelionei pagal nustatytas normas. Neturintys metų laiką atitinkančių drabu-
žių, apavo ir lėšų jiems įsigyti nuteistieji aprūpinami nemokamai iš įstaigos 
fondų. Jiems gali būti skiriama ir vienkartinė iki 1 MGL dydžio pašalpa. 
Neįgaliems ir pagyvenusiems asmenims jų prašymu turi būti suteikta teisės 
aktuose nustatyta socialinė parama. Neturintys tėvų nepilnamečiai pasiun-
čiami į internatus arba perduodami globoti artimiesiems ar kitiems asme-
nims. 

Grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų asmenims socialinė parama tei-
kiama remiantis Bedarbių rėmimo įstatymu64, Socialinių paslaugų įstaty-
mu65, Vyriausybės 1996 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1440 „Dėl sociali-
nės paramos teikimo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo 
kalinimo vietų, ir šių asmenų įdarbinimo“66, 1992 m. balandžio 30 d. Vy-
riausybės nutarimu Nr. 318 „Dėl nakvynės namų steigimo grįžusiems iš 
įkalinimo vietų bei kai kuriems kitiems asmenims“67, Vyriausybės 1999 m. 
spalio 25 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl nuteistų ir grįžusių iš įkalinimo vietų 
asmenų socialinės adaptacijos programos“68 ir kitais teisės aktais.  

Socialinė parama grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų asmenims tei-
kiama  pagal Socialinių paslaugų įstatymą vienoje iš savivaldybių, kurių 
teritorijoje jie nuolat gyveno ar gyvena jų šeimos, taip pat jie galėtų apsigy-
venti ir įsidarbinti pagal įstaigos administracijos suderintą sprendimą su nu-
rodyta savivaldybe. Socialinė parama savivaldybėje teikiama pinigais re-
miantis Vyriausybės 1996 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 808 „Dėl socialinės 
                                                 

64
 Lietuvos Respublikos bedarbių rėmimo įstatymas // Valstybės žinios. 1991, Nr. 2-25. 

65
 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas // Valstybės žinios. 1996, Nr. 104-

2367. 
66

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 1440 „Dėl 

socialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo 

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1440 „Dėl sociali-

nės paramos teikimo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, 

socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, ir šių asmenų įdarbinimo“ pakeitimo“ // 

Valstybės žinios. 2003, Nr. 37-1617. 
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 318 „Dėl 

nakvynės namų steigimo grįžusiems iš įkalinimo vietų bei kai kuriems kitiems asmenims“ // 

Valstybės žinios. 1992, Nr. 18-540. 
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 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 25 d. nutarimas Nr. 1179 „Dėl Nu-

teistųjų ir grįžusių iš kardomojo kalinimo vietų, pataisos darbų ar socialinės bei psichologinės 

reabilitacijos įstaigų asmenų socialinės adaptacijos 1999–2003 metų programos patvirtinimo“ 

// Valstybės žinios. 1999, Nr. 91-2676, 108-3152. 
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pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“69. Kita socialinės pa-
ramos forma yra socialinės paslaugos. Tai – laikinųjų piliečių pažymėjimų 
išdavimas neturintiems asmens dokumentų; teisinės informacijos ir konsul-
tacijų teikimas; nakvynė nakvynės namuose iki 6 mėnesių, išduodami ne-
mokamo maitinimo talonai. Savivaldybės gali steigti socialinės adaptacijos 
tarnybas. Darbo biržose pagal Bedarbių rėmimo įstatymą numatytos papil-
domos užimtumo garantijos. 

Socialinės adaptacijos programos tikslas – padėti grįžusiems iš laisvės 
atėmimo vietų asmenims įsikurti, įsidarbinti, įsigyti specialybę, persikvali-
fikuoti, įgyti aukštesnį išsilavinimą, padėti spręsti kitas asmenines proble-
mas. Programą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vykdo 
Teisingumo, Vidaus reikalų, Švietimo ir mokslo ministerijos, apskritys, sa-
vivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos. 
 
 
7.5. TEISINGUMO MINISTERIJOS, KALĖJIMŲ 

DEPARTAMENTO IR PATAISOS ĮSTAIGŲ 
UŽDAVINIAI ORGANIZUOJANT NUTEISTŲJŲ 
MATERIALINĮ BUITINĮ APRŪPINIMĄ. PATAISOS 
ĮSTAIGOS ŪKIO TARNYBA 

 
Teisingumo ministerija privalo sudaryti sąlygas kriminalinių bausmių 

vykdymui, atitinkančias Respublikos įstatymus ir tarptautinių sutarčių rei-
kalavimus (Teisingumo ministerijos nuostatų 5.5 punktas). Tuo tikslu mi-
nisterija Respublikos Seimo, Vyriausybės pavedimu ir savo iniciatyva ren-
gia  įstatymų  ir kitų teisės aktų projektus, organizuoja bausmių vykdymo 
sistemos reformos įgyvendinimą, užtikrina efektyvią pataisos įstaigų veiklą, 
nuteistųjų  integraciją  į  visuomenę,  rengia  ir  vykdo bausmių vykdymo 
sistemos finansavimą, vykdo įstaigų kontrolės funkcijas, taip pat periodiš-
kai inspektorinių tikrinimų metu tikrina visą įstaigų ūkinę, finansinę veiklą, 
nuteistųjų pataisos ir integracijos procesus. 

Kalėjimų departamentas nuostatų patvirtinta tvarka organizuoja ir 
kontroliuoja jam pavaldžių įstaigų veiklą materialinio buitinio aprūpinimo 
srityje. Departamentas teikia pagalbą įstaigoms apsirūpinant maisto produk-
tais, kietu ir minkštu inventoriumi, įrengimais, kontroliuoja šių vertybių ap-

                                                 

69
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 808 „Dėl sociali-

nės pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 1996, Nr. 66-

1583. 
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skaitą, naudojimą ir nurašymą, organizuoja, teikia materialinę ir praktinę 
pagalbą bei kontroliuoja įstaigų civilinės saugos, saugos darbe ir priešgais-
rinės saugos tarnybų veiklą, paskirsto įstaigoms išlaikyti skirtas lėšas, kont-
roliuoja jų įsisavinimą, perveda dalį valstybės įmonių prie pataisos įstaigų 
pervedamų lėšų į nuteistųjų socialinės paramos fondą ir teikia pagalbą pa-
leistiems iš įstaigų asmenims. 

Pataisos įstaigos konkrečiai užtikrina nuteistųjų komunalines ir buiti-
nes sąlygas, atitinkančias Lietuvos higienos normas, nuteistųjų materialinį 
aprūpinimą pagal Vyriausybės nustatytas normas, nustatyta tvarka įsigyja 
reikalingą įrangą, medžiagas ir kitas vertybes, užtikrina tinkamą pastatų, 
statinių, inžinerinės bei kitos technikos eksploatavimą ir remontą, rengia 
biudžetinės veiklos balansus, atlieka materialinių vertybių bei lėšų invento-
rizacijas. 

Materialinio buitinio aprūpinimo funkcijas vykdo įstaigos ūkio tarny-
ba, tiesiogiai pavaldi įstaigos direktoriaus pavaduotojui (ūkio reikalams) 
arba direktoriui. Materialinio aprūpinimo skyrius turi savo nuostatus, ku-
riuose įtvirtinti tarnybos uždaviniai, funkcijos, teisės, pareigos, atsakomy-
bės ir valdymo organizacinė struktūra. Tarnybai vadovauja skyriaus virši-
ninkas. Jam pavaldūs vyriausiasis specialistas (energetikas), inspektoriai, 
priešgaisrinės apsaugos viršininkas bei kiti specialistai. Ūkio tarnybos ži-
nioje yra virtuvė, pirtis, skalbykla, taisyklos, statybos, remonto barai, san-
technikai, energetikai, staliai, katilinių specialistai, transportas, sandėliai, 
saugyklos bei kitos pagalbinės tarnybos. 

Ūkio tarnybos struktūra ir valdymo sistema parodyta schemoje 
(žr. 19 schemą). 

Ūkio skyrius yra savarankiškas įstaigos struktūrinis padalinys, organi-
zuojantis, vykdantis jam patikėtas užduotis aprūpinti įstaigą materialiniais 
ištekliais, užtikrinti nuteistųjų gyvenimo, poilsio, komunalinių paslaugų są-
lygas, sudaryti įstaigos personalui normalias, saugias darbo sąlygas. 

Tarnybos organizacinis pagrindas yra ūkio skyriaus nuostatai, pareigy-
bių aprašymai, taip pat bendri įstaigos ir ūkio skyriaus darbo planai. 

Nuostatai apibrėžia tarnybos teisinius pagrindus, uždavinius, funkcijas, 
teises, darbo organizavimo tvarką. 
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PATAISOS NAMŲ ŪKIO SKYRIAUS NUOSTATAI 
(pavyzdys) 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Pataisos namų ūkio skyrius yra struktūrinis padalinys, vykdantis pa-

taisos namų materialinį aprūpinimą, statinių, inžinerinių techninių komuni-
kacijų remontą ir priežiūrą. 

2. Ūkio skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Kons-
titucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, kitais 
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisin-
gumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisin-
gumo ministerijos direktoriaus, pataisos namų direktoriaus įsakymais, kitais 
teisės aktais, šiais nuostatais ir pataisos namų darbo reglamentu. 

3. Ūkio skyriaus veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo 
viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tar-
nybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais. 

4. Ūkio skyrius tiesiogiai pavaldus pataisos namų direktoriaus pava-
duotojui, kuruojančiam ūkio skyrių. Kalėjimų departamento direktorius turi 
teisę savo įsakymu steigti, keisti struktūrą ar likviduoti ūkio skyrių. 
 

II. ŪKIO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

5. Ūkio skyriaus uždaviniai yra: 
5.1. organizuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietu-

vos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Kalėjimų de-
partamento direktoriaus, pataisos namų direktoriaus įsakymų bei kitų teisės 
aktų vykdymą, užtikrinant pataisos namų materialinį buitinį aprūpinimą; 

5.2. organizuoti ir kontroliuoti pataisos namų statinių priežiūrą, tech-
ninę eksploataciją, aprūpinimą energijos resursais ir tvarkyti jų apskaitą; 

5.3. organizuoti darbuotojų ir nuteistųjų aprūpinimą individualiomis ir 
asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 

6. Ūkio skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias 
funkcijas: 

6.1. organizuoja nuteistųjų aprūpinimą maisto produktais pagal nusta-
tytas mitybos normas; 

6.2. organizuoja nuteistųjų aprūpinimą apranga, patalyne, baldais bei 
kitu inventoriumi pagal galiojančias normas; 
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6.3. organizuoja nuteistųjų, dirbančių ūkio skyriuje bei statybos briga-
doje, darbą; 

6.4. organizuoja pataisos namų aprūpinimą virtuvės įrenginiais, bal-
dais bei kitu inventoriumi pagal nustatytas normas; 

6.5. užtikrina įrenginių teisingą naudojimą bei jų remontą; 
6.6. kontroliuoja nuteistiesiems skirtos parduotuvės darbą; 
6.7. organizuoja autotransporto darbą; 
6.8. užtikrina statinių energetinių sistemų darbą, laiku atlieka jų aptar-

navimą bei profilaktiką; 
6.9. organizuoja pataisos namų padalinių aprūpinimą įrengimais, sta-

tybos, technikos bei buitinėmis medžiagomis, kanceliarinėmis priemonė-
mis; 

6.10. organizuoja pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, tvarko jų 
apskaitą; 

6.11. organizuoja viešųjų pirkimų konkursus; 
6.12. nustatyta tvarka teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai ir Ka-

lėjimų departamentui; 
6.13. atlieka gamybinių traumų ir profesinių ligų profilaktiką, darbuo-

tojų saugos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos priežiūrą ir kontrolę; 
6.14. organizuoja darbuotojų ir nuteistųjų instruktavimą, konsultavimą 

ir mokymą saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir civilinės sau-
gos klausimais. 

7. Ūkio skyrius vykdo ir kitas jam įstatymais ir kitais teisės aktais pa-
vestas funkcijas. 
 

III. ŪKIO SKYRIAUS TEISĖS 
 

8. Ūkio skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, 
turi teisę: 

8.1. teikti pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl lėšų, reikalingų nu-
teistųjų aprūpinimui maisto produktais ir kitu inventoriumi, paskirstymo; 

8.2. dalyvauti Kalėjimų departamento ir pataisos namų vadovybės or-
ganizuojamuose pasitarimuose svarstant ūkio skyriaus veiklos klausimus; 

8.3. atstovauti pataisos namams kitose organizacijose ūkinės veiklos 
klausimais; 

8.4. rengti pataisos namų įsakymų projektus ūkio skyriaus veiklos 
klausimais; 

8.5. teikti pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl ūkio skyriaus dar-
bo gerinimo. 
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9. Ūkio skyrius turi ir kitų jam įstatymais ir kitais teisės aktais nustaty-
tų teisių. 
 

IV. ŪKIO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS 
 
 

10. Ūkio skyriaus darbo organizavimo pagrindas yra pataisos namų 
darbo reglamentas, įstaigos pagrindinių priemonių pusmečiui planai bei 
ūkio skyriaus ketvirčių darbo planai, šie nuostatai. 

11. Ūkio skyriui vadovauja ūkio skyriaus viršininkas, kuris yra tiesio-
giai pavaldus pataisos namų direktoriaus pavaduotojui (ūkio reikalams) ir 
yra atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą. 

12. Nesant ūkio skyriaus viršininko (atostogos, liga, komandiruotė ir 
pan.), jo pareigas atlieka direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

13. Ūkio skyriaus darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nu-
stato jų pareigybių aprašymas. 

14. Naujai priimtus į ūkio skyrių darbuotojus su jų pareigybių aprašy-
mais supažindina pasirašytinai ūkio skyriaus viršininkas arba jį pavaduojan-
tis darbuotojas. 

 
 
Ūkio skyriuje dirba pareigūnai, kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai 

(žiūrėti valdymo schemą). Darbuotojų pareigas atlieka nuteistųjų ūkio ap-
tarnavimo brigada. 

Tarnybos pareigybių aprašymuose pateikiami specialieji reikalavi-
mai pareigas einančiam tarnautojui ar darbuotojui, jų uždaviniai, funkcijos, 
atsakomybė.  

 
 

ŪKIO SKYRIAUS TARNYBOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS  
(pavyzdys) 

 
 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 
 

1. Direktoriaus pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas. 
2. Pareigybės lygis. 
3. Pareigybės kategorija. 
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II. TIKSLAS 
 

4. Pataisos namų direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga orga-
nizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti nuteistųjų materialinį aprūpinimą, trans-
porto ir energetinio ūkio darbą, statinių eksploatavimą ir remontą, prireikus 
ir statybą, rūpintis darbuotojų ir nuteistųjų tinkamomis, saugiomis ir svei-
komis darbo sąlygomis, taip pat organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių struk-
tūrinių padalinių veiklą. 
 
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM 

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 
 

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos spe-
cialiuosius reikalavimus: 

5.1. turėti aukštąjį techninį arba ekonominį išsilavinimą; 
5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą bausmių vykdymo sis-

temoje bei darbo patirtį organizacinėje valdymo srityje; 
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 

tarptautines sutartis ir kitus su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius 
teisės aktus, taip pat valstybinių įstaigų administravimą, viešuosius pirki-
mus, statybos ir remonto darbus, priešgaisrinę, darbuotojų saugą ir sveikatą 
darbe reglamentuojančius teisės aktus bei valdymo etikos pagrindus; 

5.4. sugebėti koordinuoti atskirų padalinių darbą; 
5.5. mokėti sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

 
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO 

FUNKCIJOS 
 

6. Organizuoti pataisos namų ūkinę veiklą. 
7. Koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių struktūrinių padalinių darbą. 
8. Tvirtinti pavaldžių padalinių darbo planus ir kontroliuoti jų vykdy-

mą. 
9. Organizuoti ir kontroliuoti nuteistųjų maitinimą ir aprūpinimą dra-

bužiais, avalyne, inventoriumi pagal galiojančias normas. 
10. Užtikrinti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven-

cijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar 
žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto reko-
mendacijų bei Europos kalėjimų taisyklių nuostatas, jų įgyvendinimą pa-
valdžių tarnybų veikloje. 
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11. Užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas nuteistųjų buitines 
sąlygas. 

12. Organizuoti ir kontroliuoti nuteistiesiems apsipirkti skirtos parduo-
tuvės darbą, užtikrinant įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas nuteistųjų ap-
sipirkimo sąlygas. 

13. Organizuoti pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma. 
14. Organizuoti pataisos namų aprūpinimą reikalingu inventoriumi, 

įrankiais, kitomis buitinėmis priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, blan-
kais. 

15. Planuoti statinių statybos ir remonto darbus, organizuoti ir kontro-
liuoti šių planų vykdymą. 

16. Kontroliuoti defektinių aktų, projektinės, sąmatinės ir kitos staty-
bos bei remonto darbų dokumentacijos įforminimą. 

17. Kontroliuoti pataisos namų materialinių vertybių apskaitą, naudo-
jimą, saugojimą ir nurašymą. 

18. Organizuoti kasmetinę pataisos namų turto inventorizaciją. 
19. Užtikrinti ekonomišką energetinių ir materialinių išteklių įsigijimą 

ir naudojimą. 
20. Organizuoti ir kontroliuoti pataisos namų pastatų, energetinio ūkio, 

transporto bei mechaninių priemonių sezonines apžiūras ir paruošimą dar-
bui. 

21. Organizuoti viešųjų pirkimų apklausas ir konkursus pirkti maisto 
produktus, daržoves, inventorių ir kitas reikalingas priemones, taip pat vyk-
dyti remonto ir statybos darbus. 

22. Užtikrinti saugias ir sveikas personalo ir nuteistųjų darbo sąlygas, 
higienos ir priešepideminių taisyklių laikymąsi pataisos namuose. 

23. Budėjimo metu turėti ryšį su pataisos namų direktoriaus budinčiuo-
ju padėjėju, operatyviai priimti sprendimus dėl ypatingų įvykių užkardymo 
ir likvidavimo pataisos namuose. 

24. Organizuoti su pavaldžių padalinių veikla susijusių duomenų kau-
pimą, analizę ir apibendrinimą, nustatyta tvarka teikti ataskaitas pataisos 
namų direktoriui, Kalėjimų departamentui bei kitoms valstybės instituci-
joms. 

25. Žinoti ir analizuoti finansinės ir ūkinės veiklos, statinių, civilinės 
saugos, darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos būklę, prireikus apie tai 
informuoti pataisos namų direktorių, numatyti ir siūlyti priemones stabili-
zuoti būklę minėtose veiklos srityse. 

26. Priimti piliečius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, pagal savo 
kompetenciją nagrinėti gaunamus piliečių ir nuteistųjų pasiūlymus, pareiš-
kimus (prašymus) ir skundus. 
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27. Teikti pasiūlymus pataisos namų direktoriui dėl skatinimo ir tarny-
binių nuobaudų skyrimo pavaldžių padalinių darbuotojams. 

28. Dalyvauti pataisos namų darbuotojų susirinkimuose bei tarnybi-
niuose pasitarimuose. 

29. Reikalauti iš nuteistųjų besąlygiškai vykdyti pataisos įstaigų vidaus 
tvarkos taisyklių reikalavimus. 

30. Pagal savo kompetenciją priimti sprendimus, pasirašyti organiza-
cinius ir informacinius dokumentus, atstovauti pataisos namams valstybės 
institucijose bei visuomeninėse organizacijose. 

31. Žinoti ir vykdyti saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosau-
gos ir aplinkosaugos reikalavimus. 

32. Vykdyti statybas, jas prižiūrėti. 
33. Kontroliuoti projektavimo vykdymą ir priežiūrą. 
34. Atlikti statinių teisinį registravimą. 
35. Vykdyti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 2 priedą – pasiža-

dėjimą dėl įstatymų reikalavimų laikymosi bendraujant su nuteistaisiais. 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 
 

1. Kokia yra materialinio buitinio aprūpinimo paskirtis, principai ir teisi-
nis reguliavimas? 

2. Kas sudaro materialinio buitinio aprūpinimo pagrindą? 
3. Kokios turi būti nuteistųjų gyvenamųjų patalpų bei komunalinių pa-

slaugų, buities sąlygos? 
4. Kokios maitinimo normos numatytos nuteistiesiems, kokia maitinimo 

organizavimo tvarka? 
5. Kokia ir kaip teikiama materialinė parama nuteistiesiems, atliekantiems 

laisvės atėmimo bausmę, paleidžiamiems iš pataisos namų ir grįžusiems 
iš jų asmenims? 

6. Kokie Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento uždaviniai 
organizuojant ir kontroliuojant nuteistųjų materialinį buitinį aprūpinimą? 

7. Kokia pataisos įstaigų ūkio tarnybos paskirtis, uždaviniai? 
8. Kokia pataisos įstaigų ūkio tarnybos organizavimo tvarka? 
9. Kokie santykiai reguliuojami ūkio skyriaus nuostatuose? Apibūdinkite 

ūkio skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką. 
10. Kokie santykiai reguliuojami pareigybių aprašymuose. Apibūdinkite 

pareigybių funkcijų apimtį, teises, pareigas ir atsakomybę. 
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8 skyrius. 

NUTEISTŲJŲ  

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

ORGANIZAVIMAS 
 
 
 
 
 
8.1. NUTEISTŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PRINCIPAI, UŽDAVINIAI IR FORMOS LAISVĖS 
ATĖMIMO VIETOSE 

 
Nuteistųjų sveikatos priežiūra yra sudėtinė bausmės atlikimo sąlygų 

dalis. Teisinis sveikatos priežiūros organizavimo pagrindas yra Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 53 straipsnis: „Valstybė rūpinasi žmonių sveika-
ta ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas 
nustato piliečiams nemokamą medicinos pagalbos valstybinėse gydymo 
įstaigose teikimo tvarką“. 

Asmens sveikatos priežiūra laisvės atėmimo vietose atliekama pagal 
Sveikatos sistemos įstatymą ir Bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnį, 
taip pat kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Jungtinių Tautų Organizacijos 1982 m. rezoliucijoje Nr. 37/194 „Dėl 
medicininės etikos, ypač sveikatos priežiūros personalo bei psichiatrų 
vaidmens kalinių ir įkalintųjų apsaugoje prieš kankinimą ar kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, principų“ nustatyta, kad svei-
katos priežiūros personalo ir psichiatro pagrindinis profesinis uždavinys yra 
užtikrinti kalinių ir įkalintųjų fizinės ir psichinės sveikatos apsaugą bei 
sveikatos sutrikimų ir ligų gydymą, kuris turi būti tokios kokybės ir standar-
tų, kokie taikomi laisvėje esantiems žmonėms, laikantis visuotinai pripažin-
tų medicininės etikos taisyklių. 
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Respublikos laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo vietose laiko-
miems asmenims taikomos medicininės, sanitarinės, higieninės paslaugos 
teikiamos laikantis bendrųjų sveikatos apsaugos sistemos principų: 

1) teisės kreiptis į gydytoją, 
2) visų asmenų lygių teisių į paslaugas, 
3) paslaugų teikimo nemokamai, 
4) vienodos visiems Lietuvos Respublikos piliečiams teikiamų medi-

cinos paslaugų kokybės, 
5) medicininės paslapties ar žinių apie paciento sveikatą konfidencia-

lumo, 
6) paslaugų priimtinumo, tinkamumo ir prieinamumo visiems asme-

nims. 
Teisė kreiptis į gydytoją turi būti užtikrinta bet kuriuo paros metu, 

nepriklausomai nuo kalinimo režimo, o prašymai gauti gydytojo konsultaci-
ją tenkintini nevilkinant. Pataisos įstaigose nuolat budi sveikatos priežiūros 
darbuotojas, kuris gali suteikti kvalifikuotą pirmąją pagalbą. 

Kiek galima greičiau kiekvieną priimtą į pataisos įstaigą asmenį turi 
apžiūrėti medicinos darbuotojas, siekdamas išsiaiškinti fizinius ir protinius 
susirgimus, bei imtis atitinkamų gydymo priemonių, atskirti kalinius, įta-
riamus sergančius infekcinėmis ar užkrečiamomis ligomis, nustatyti fizinius 
ar protinius trūkumus, kurie laisvėje galėtų trukdyti prisitaikyti visuomenė-
je, nustatyti kiekvieno kalinio tinkamumą darbui (Europos kalėjimų 29 tai-
syklė). 

Pataisos įstaigos sveikatos priežiūros tarnyba turi užtikrinti medicininį 
gydymą ir slaugą, skirti atitinkamas dietas, fizioterapijos, reabilitacijos pro-
cedūras ar teikti bet kurias kitas paslaugas tokiomis pačiomis kaip ir lais-
vėje sąlygomis. Medikų, slaugos ir techninio personalo darbo kokybė, pa-
talpos, įrenginiai ir medicininė įranga taip pat turi būti ne prastesni kaip 
laisvėje. 

Asmens sutikimas ir konfidencialumas yra pagrindinės asmens tei-
sės. Tai ypatingai svarbu užtikrinant pasitikėjimą tarp gydytojo ir paciento 
pataisos įstaigoje, nes nuteistasis negali laisvai pasirinkti savo gydytojo. Li-
goniams turi būti pateikiama visa svarbi informacija apie jų sveikatos būk-
lę, gydymo kursą ir paskirtus medikamentus, prireikus – suteikta galimybė 
perduoti informaciją šeimoms, advokatams arba kitam gydytojui. 

Pataisos įstaigos sveikatos priežiūros tarnybos tikslai neapriboti vien 
tik sergančiųjų gydymu. Jos vykdo svarbias socialines ir prevencines me-
dicinines funkcijas. Sveikatos priežiūros tarnyba kartu su kitomis atitin-
kamomis tarnybomis prižiūri maitinimo tvarką (maisto kiekį, kokybę, pa-
ruošimą, paskirstymą), higienos sąlygas (drabužių ir patalynės švarą, gali-
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mybę naudotis tekančiu vandeniu, sanitariniais įrenginiais) bei patalpų šil-
dymą, apšvietimą ir vėdinimą. Jos rūpinasi darbo ir kitos veiklos lauke or-
ganizavimu. 

Sveikatos priežiūros tarnyba gali padėti išlaikyti socialinius ir šeimos 
ryšius, kurie dažnai nutrūksta kalinimo metu. Tarnyba kartu su atitinka-
momis socialinėmis tarnybomis remia priemones, skatinančias ryšius su 
laisve, tokias kaip: pasimatymų kambarių įrengimas, tinkamos pasimatymų 
su šeimomis arba sutuoktiniais (partneriais) sąlygos, trumpalaikiai išvyki-
mai iš pataisos įstaigos dėl priežasčių, susijusių su šeima, darbu, mokymusi 
arba kitais socialiniais ir kultūriniais tikslais. 

Pataisos įstaigose yra kelios ypatingai pažeidžiamų nuteistųjų gru-
pės, reikia atsižvelgti į jų specifinius poreikius. Tai – nėščios moterys, 
maitinančios krūtimi motinos, nepilnamečiai (paaugliai). Gimdymas turi 
vykti ne kalinimo įstaigose, turi būti teikiama pogimdyvinė priežiūra ir kva-
lifikuota kūdikių priežiūros darbuotojų pagalba. Svarbūs sprendimai, ypa-
tingai dėl vaiko perkėlimo į laisvę atskiriant jį nuo motinos, priimami atsi-
žvelgus į kiekvieną konkretų atvejį bei pediatrų, psichiatrų, medikų bei so-
cialinių darbuotojų rekomendacijas. 

Pataisos įstaigos medikai gali siūlyti, kad asmenims, turintiems psichi-
kos sutrikimų, praeityje patyrusiems traumas šeimoje, ilgai piktnaudžiavu-
siems narkotikais, alkoholiu arba turintiems kitokių socialinių problemų, 
būtų taikomos socialinės terapinės programos. 

Pataisos įstaigose neretai būna senyvo amžiaus, sergančių nepagydo-
momis ligomis, kitomis sunkiomis ligomis, kurios negali būti tinkamai gy-
domos kalinimo sąlygomis, turinčių didelių fizinių trūkumų nuteistųjų. To-
kių asmenų tolesnis laikymas pataisos įstaigoje gali tapti jiems nebepake-
liamas. Todėl tokiais atvejais pataisos įstaigos sveikatos priežiūros tarnyba 
turi teikti pasiūlymus dėl tinkamų alternatyvių priemonių taikymo, atleidi-
mo nuo bausmės dėl ligos. 

Pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybos faktiškai vykdo teisės ak-
tuose nustatytus tokius uždavinius: 

1) vykdo nuteistų ir įkalintų asmenų sveikatos priežiūrą, t. y. pir-
minę sveikatos apžiūrą, tyrimą, susirgimų diagnostiką, gydymą 
bei slaugą; 

2) stomatologinių paslaugų teikimą (išskyrus dantų protezavimą); 
3) darbingumo nustatymą (laikinojo invalidumo, tinkamumo vie-

niems ar kitiems darbams); 
4) teikia pasiūlymus atleisti asmenis nuo bausmės atlikimo dėl li-

gos (Baudžiamojo kodekso 76 straipsnis); 



 

 

301 

5) palaiko ir užtikrina įstaigose sanitarinį higieninį režimą (laiky-
mo sąlygos, dienotvarkė, sveikatinimo priemonės, darbų sauga, 
priešepideminės priemonės, karantino sąlygų nustatymas, maiti-
nimo kontrolė ir kt.); 

6) tiria nuteistųjų psichinę būklę, priklausomybes nuo alkoholio, 
narkotikų ir organizuoja jos gydymą; 

7) kontroliuoja infekcinių ligų (tuberkuliozės, hepatito), ŽIV papli-
timą, organizuoja sergančiųjų izoliavimą ir gydymą; 

8) kontroliuoja įstaigų aplinkosaugą, valymo įrengimus, nustato 
kenksmingas sveikatai sąlygas ir imasi priemonių joms šalinti ir 
nukenksminti; 

9) rūpinasi nuteistųjų moterų gimdyvių sveikata, kontroliuoja nėš-
tumo metu, užtikrina saugų gimdymą ir naujagimių bei vaikų iki 
trejų metų sveikatos priežiūrą; 

10) vykdo medicininį aptarnavimą asmenų, nukentėjusių stichinių 
nelaimių, kitų ypatingų situacijų metu (masinės riaušės, bada-
vimas, panaudojus specialiąsias priemones bei šaunamąjį ginklą 
ir kt.), teikia kitą humanitarinę pagalbą; 

11) nustato nuteistųjų fizinius bei protinius defektus, kurie po palei-
dimo iš įstaigų galėtų trukdyti jiems integruotis į visuomenę, re-
komenduoja tokius asmenis apgyvendinti neįgaliųjų globos na-
muose. 

Sveikatos priežiūros paslaugas teikia: 
1) pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybos ir stacionarai; 
2) specialūs gydymo pataisos namai; 
3) Laisvės atėmimo vietų ligoninė; 
4) valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešo-

sios įstaigos. 
Paslaugų teikimo formos: 

1) ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, susirgimų ir ligų diag-
nostika; 

2) stacionarinis gydymas pataisos įstaigų stacionaruose ir speciali-
zuotose pataisos namuose bei Laisvės atėmimo vietų ligoninėje; 

3) gydymas reabilitacijos centruose; 
4) specialistų konsultacijos; 
5) sveikatinimo programų vykdymas; 
6) susirgimų prevencinė, priešepideminė veikla, asmenų higiena, 

savižudybių, smurto prevencija; 
7) farmacinė veikla. 
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8.2. PATAISOS ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
TARNYBŲ PASKIRTIS 

 
Nuteistųjų sveikatos priežiūrai pataisos įstaigose steigiamos asmens 

sveikatos priežiūros tarnybos. Jų steigimo, veiklos organizavimo, reorgani-
zavimo ir likvidavimo tvarką nustato sveikatos sistemos teisės aktai. 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 25 straips-
nyje nustatyta, kad sveikatos priežiūros uždarosios biudžetinės įstaigos gali 
būti steigiamos laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo vietose, jos yra iš 
valstybės turto ir biudžeto lėšų išlaikomos biudžetinės įstaigos, teikiančios 
įstatymuose nurodytoms asmenų grupėms nustatytas paslaugas ir vykdan-
čios sveikatos programas. 

Asmens sveikatos priežiūros tarnyba yra pataisos įstaigos struktūrinis 
padalinys, įkurtas gyvenamojoje, režiminėje (kalėjime) zonoje. 

Pataisos įstaigos sveikatos priežiūros tarnyba vykdo uždavinius: 
1) atlieka profilaktinį darbą nustatant užkečiamąsias ligas bei užkar-

dant kelius jų vėlesniam plitimui laisvės atėmimo įstaigose; 
2) teikia nustatytos apimties ambulatorinę, prireikus ir stacionarinę 

medicininę pagalbą; 
3) organizuoja reikiamas priešepidemines priemones, atlieka maitini-

mo, komunalinių objektų, teritorijos higieninę kontrolę, reikalui 
esant dezinfekciją, dezinsekciją ar deratizaciją, pasitelkusi kitas tar-
nybas; 

4) atlieka atvykusiųjų į įstaigą higieninį apšvarinimą; 
5) vykdo kalinamųjų ir nuteistųjų asmenų sveikatos priežiūrą; 
6) vykdo privalomąjį pareigūnų mokymą teikti pirmąją medicininę 

pagalbą. 
Kitos medicininės paslaugos teikiamos Laisvės atėmimo vietų ligoni-

nėje ar Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžiose gydymo įstaigose.  
Pataisos įstaigos, teikdamos medicinines paslaugas nuteistiesiems, pri-

sideda prie svarbių sveikatos problemų sprendimo. Kasmet iš pataisos įstai-
gų paleidžiama apie 5 tūkstančius asmenų. Sėkmingą jų integraciją visuo-
menėje didele dalimi lemia jų fizinė ir psichinė sveikata. 

Sveikatos priežiūrai kasmet skiriama apie 11–12 milijonų litų, iš jų 
nemokamiems medikamentams – 1,4 milijono litų. Pataisos įstaigos sveika-
tos priežiūros tarnybose dirba per 400 medicinos specialistų, iš jų – 100 gy-
dytojų, 170 slaugos darbuotojų. Per metus pas gydytojus įvairiais negala-
vimais besiskundžiantys pacientai apsilanko apie 150 tūkstančių kartų. 
Kasmet užregistruojama 14 tūkstančių naujų sveikatos sutrikimų ir kitų pa-
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tologinių būklių. Dažniausiai pasitaikantys susirgimai yra tuberkuliozė, 
psichikos sutrikimai, vidaus bei užkrečiamosios ligos. 

Pataisos įstaigose yra apie 25 procentų visų šalyje registruotų narko-
manų, 10 procentų infekuotų Žmogaus imuniteto virusu, 5 procentai ser-
gančių aktyvia tuberkuliozės forma. Apie 35 procentai nuteistųjų infekuoti 
C grupės hepatitu ir 7 procentai – B grupės hepatito virusu. 

Reformuojant pataisos įstaigų sveikatos priežiūrą reikia vadovautis Eu-
ropos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Nr. R (98) septynioms ša-
lims narėms dėl sveikatos priežiūros etinių ir organizacinių aspektų.  

Patariama: 
1) sveikatos priežiūrą integruoti ir suderinti su nacionaline sveikatos 

politika. Užtikrinti medicininį, psichinį ir stomatologinį gydymą, 
įgyvendinti asmens higienos ir prevencinės medicinos programas; 

2) sveikatos priežiūros tarnybos turi turėti pakankamai kvalifikuotų 
medicinos, slaugos specialistų, techninio personalo ir medicininės 
įrangos; 

3) nustatyti aiškų atsakomybės ir įtakos pasidalijimo santykį tarp 
Sveikatos apsaugos, Teisingumo ministerijų, Kalėjimo departamen-
to ir jam pavaldžių įstaigų; 

4) sveikatos priežiūros personalas būtų nepriklausomas ir atsakingas 
tik įstaigos direktoriui ir gydytojui; 

5) personalo darbo užmokestis turi būti ne mažesnis kaip visuomenės 
sveikatos priežiūros sektoriuose; 

6) laikytis tarptautinių medicininės etikos principų. 
Pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybos dirba specifinėmis sąly-

gomis, kurias reglamentuoja bausmių vykdymo aktai. Laisvės atėmimo 
bausmės atlikimo režimas, asmenų socialinės reabilitacijos tikslai, pataisos 
įstaigų vidaus tvarka, elgesio taisyklės kelia papildomus reikalavimus me-
dicinos personalui. Be privalomų profesinių žinių, gebėjimų, sveikatos 
priežiūros tarnybos darbuotojai turi suvokti bendrąją pataisos įstaigų misiją 
– teikti atliekantiems bausmę asmenims ir kitas socialinės reabilitacijos pa-
slaugas, kiekvienam padėti spręsti asmenines problemas. Tai reiškia, kad 
medicinos personalui pataisos įstaigose būtų sudaromos sąlygos tobulinti ne 
tik bendrosios kompetencijos žinias, bet ir įgyti papildomų žinių, reikalingų 
atlikti Tarnybos statute nustatytas bendrąsias pareigas.  
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8.3. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS 
ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, VALDYMAS. 
MEDICININIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

Pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybos steigiamos Sveikatos sis-
temos įstatymo ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Tarny-
bos pavaldžios įstaigos direktoriui ir Kalėjimų departamento prie Teisin-
gumo ministerijos Sveikatos priežiūros tarnybai. Tarnybų nuostatus tvirtina 
įstaigos direktorius. Tarnybų etatų tipinius normatyvus tvirtina sveikatos 
apsaugos ministras, suderinęs su Teisingumo ministerija70. 

Sveikatos priežiūros tarnybai vadovauja viršininkas (gydytojas), ski-
riamas nepriklausomai nuo laikomų asmenų skaičiaus. Viršininkas (gydyto-
jas) yra statutinis pareigūnas. Ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą tei-
kia gydytojai ir kiti jiems prilyginti specialistai, dirbantys pagal darbo sutar-
tį. Tai – pirma, bendrosios praktikos arba vidaus ligų gydytojai, o nepilna-
mečių pataisos namuose – vaikų ligų gydytojas, antra, gydytojas psichiat-
ras, o nepilnamečių – vaikų ir paauglių gydytojas psichiatras. Normatyvuo-
se numatyti: gydytojas psichoterapeutas, klinikinis psichologas, bendrosios 
praktikos gydytojas stomatologas, gydytojas ftiziatras, gydytojas dermato-
venerologas, gydytojas akušeris ginekologas, gydytojas radiologas, mikro-
biologas, laboratorijos gydytojas, gydytojas higienistas, slaugos specialistai, 
vaistininkai ir kt. Kai nėra normatyvuose numatytų specialistų, gali būti 
kviečiami gydytojai konsultantai. Dezinfektoriaus, slaugos padėjėjo, valyto-
jo pareigas gali atlikti nuteistieji, apmokyti pagal slaugos darbuotojų tobuli-
nimosi institucijos parengtą programą71. 

Sveikatos priežiūros tarnybos steigiamos pataisos namuose, gydymo 
pataisos namuose, kalėjimuose, atvirose kolonijose. Nuteistųjų, atliekančių 
arešto bausmę, sveikatos priežiūrai užtikrinti steigiami medicinos punktai. 
Sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti tik tarnybos, gavusios Valstybinės 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos 

                                                 

70
 Lietuvos Respublikos teisingumo ir sveikatos apsaugos ministrų 2003 m. balandžio 22 

d. įsakymas Nr. 119/V-235 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos paval-

džių įstaigų sveikatos priežiūros tarnybų etatų tipinių normatyvų patvirtinimo“ // Valstybės 

žinios. 2003, Nr. 39-1802. 
71

 Lietuvos Respublikos teisingumo ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 116/V-

232 „Dėl pataisos įstaigose ir areštinėse steigiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir tar-

nybų struktūros, etatų skaičiaus ir sveikatos tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, 

Nr. 39-1799. 
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ministerijos išduotą licenciją ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Vals-
tybiniame sveikatos priežiūros įstaigų registre. 

Įstaigų sveikatos priežiūros tarnybos turi patvirtintus nuostatus, yra pa-
valdžios pataisos įstaigos direktoriui, o bendrąją jų veiklą koordinuoja Ka-
lėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
Sveikatos priežiūros tarnyba. Kiekvienos įstaigos tarnybos struktūra, etatai 
nustatomi pagal tipinius normatyvus. 
 
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS NUOSTATAI 
(pavyzdys) 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Pataisos namų sveikatos priežiūros tarnyba (toliau – SPT) yra patai-

sos namų struktūrinis padalinys, organizuojantis ir vykdantis pataisos na-
muose esančių nuteistųjų medicininės profilaktikos ir gydomąjį darbą. 

2. SPT vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, sveikatos sis-
temos įstatymais, kitais sveikatos apsaugos sistemos teisės aktais, sveikatos 
priežiūros standartizacijos norminiais aktais, asmens sveikatos priežiūros 
technologijomis, sveikatos priežiūros valdymo ir kontrolės tvarkomaisiais 
dokumentais, pataisos namų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, direk-
toriaus įsakymais, pataisos namų darbo reglamentu ir šiais nuostatais. 

3. SPT veikla grindžiama teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, 
objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, 
humaniškumo ir kitais demokratinio administravimo principais. 

4. SPT yra tiesiogiai pavaldi pataisos namų direktoriui. Kalėjimų de-
partamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Ka-
lėjimų departamentas) direktorius turi teisę savo įsakymu steigti, keisti 
struktūrą ar likviduoti pataisos namų SPT. 
 

II. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 
5. Svarbiausieji SPT uždaviniai yra: 
5.1. pataisos namuose esančių nuteistųjų sveikatos privalomos medici-

ninės kontrolės ir nustatytos apimties asmens sveikatos priežiūros vykdy-
mas; 
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5.2. higieninių, sanitarinių ir priešepideminių reikalavimų įgyvendini-
mo kontrolė ir medicininių priešepideminių priemonių vykdymas pataisos 
namuose; 

5.3. pataisos namuose esančių nuteistųjų sveikatos mokymo ir ugdymo 
organizavimas. 

6. SPT, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: 
6.1. organizuoja ir pati atlieka nustatytos apimties medicininius sveika-

tos patikrinimus, privalomus sveikatos tikrinimus pagal profesijas ir atlie-
kamus darbus; 

6.2. išaiškina sergančius lėtiniais susirgimais asmenis, vykdo jų dis-
panserinę priežiūrą, organizuoja jiems nustatytos apimties gydymą, profi-
laktiką bei reabilitaciją, vykdo nuteistųjų laikinojo nedarbingumo ekspertizę 
ir medicininę neblaivumo, girtumo ar apsvaigimo nustatymo apžiūrą; 

6.3. užtikrina pataisos namuose neatidėliotiną gydytojo medicininę pa-
galbą darbo dienomis ir ne žemesnės kaip bendrosios praktikos slaugytojo 
kvalifikaciją turinčio darbuotojo neatidėliotiną medicininę pagalbą poilsio 
ir švenčių dienomis; 

6.4. kartu su pataisos namų vadovybe organizuoja ligonių siuntimą į 
sveikatos priežiūros įstaigas; 

6.5. privalomai izoliuoja sergančius arba įtariamus sergančius užkre-
čiama liga asmenis iki jų perkėlimo į gydytojo skirtą medicininės pagalbos 
įstaigą arba iki susirgimo keliamo pavojaus kitų asmenų sveikatai pabaigos; 

6.6. sukaupia ir laiko paruoštą nustatytos apimties medicininės pagal-
bos rezervą, užtikrina pirmąją medicininę pagalbą pataisos namuose nuken-
tėjusiems asmenims katastrofų, stichinių nelaimių, kitų ekstremalių situaci-
jų atvejais; 

6.7. moko pataisos namuose esančius nuteistuosius sveikos gyvense-
nos, dažniausiai pasitaikančių susirgimų profilaktikos, higienos; 

6.8. kontroliuoja, kaip pataisos namuose laikomasi asmens, mitybos, 
buities, gamybos higienos, sanitarijos ir priešepideminių reikalavimų. Atsa-
kingiems pataisos namų darbuotojams ir vadovybei teikia pasiūlymus šiais 
klausimais; 

6.9. pasiruošia ir kartu su kitais pataisos namų padaliniais vykdo prieš-
epidemines priemones; 

6.10. teisės aktais nustatyta tvarka ir laiku informuoja Ekstremalių 
sveikatai situacijų centrą, asmens sveikatos priežiūros valdymo institucijas 
apie išaiškintus užkrečiamų ligų atvejus, vidaus infekcijas, avarijas, nelai-
mingus atsitikimus; 
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6.11. kaupia ir analizuoja pataisos namuose esančių nuteistųjų duome-
nis apie sveikatą, apsirūpinimą medicininės dokumentacijos formomis, 
vykdo nustatytos apimties medicininę apskaitą ir atskaitomybę. 
 

III. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS TEISĖS 
 

7. SPT, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę: 
7.1. gauti iš Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros tarnybos in-

formaciją SPT kompetencijos klausimais; 
7.2. gauti iš visų pataisos namų padalinių dokumentus, skaičiavimus, 

informaciją ir pasiūlymus, reikalingus organizuoti ir užtikrinti SPT darbą; 
7.3. gauti informaciją apie pataisos namuose esančių nuteistųjų sveika-

tą iš teisėsaugos institucijų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kitų juridi-
nių ir fizinių asmenų; 

7.4. teikti informaciją apie nuteistųjų sveikatą sveikatos apsaugos si-
stemos valdymo subjektams; 

7.5. dalyvauti pataisos namų vadovybės pasitarimuose, svarstant SPT 
veiklos klausimus. 
 

IV. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS DARBO 
ORGANIZAVIMAS 

 
8. SPT darbo organizavimo pagrindas yra pataisos namų pagrindinių 

priemonių planai pusmečiui, SPT darbo planai metų ketvirčiams, šie nuo-
statai bei pataisos namų darbo reglamentas. 

9. SPT sandara: ambulatorija su laikino ligonių izoliavimo, stebėjimo 
(72 valandoms) patalpa ir vaistinė. 

10. SPT vadovauja SPT viršininkas, kuris tiesiogiai pavaldus pataisos 
namų direktoriui ir yra atsakingas už SPT pavestų uždavinių ir funkcijų 
vykdymą. SPT patvirtinti šie etatai: SPT viršininkas – 1, bendrosios prakti-
kos gydytojas – 1, vidaus ligų gydytojas – 0,5, gydytojas psichoterapeutas – 
0,5, gydytojas psichiatras – 1, gydytojas odontologas – 0,5, gydytojas radio-
logas – 0,5, klinikinis psichologas – 0,5, farmakotechnikas – 1, vyr. slaugos 
administratorius – 1, bendrosios praktikos slaugytojai – 7.5, klinikos labo-
rantas – 0,5, radiologijos laborantas – 0,5 (pagal įstaigos paskirtį, nuteistųjų 
skaičių). 

11. Nesant SPT viršininko (liga, atostogos, komandiruotė ar pan.), jo 
pareigas atlieka pataisos namų direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

12. SPT darbuotojų pareigas, įgaliojimus ir atsakomybę nustato jų pa-
reigybių aprašymai. 
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13. Naujai priimtus į SPT darbuotojus su pareigybių aprašymais pasi-
rašytinai supažindina personalo skyriaus viršininkas arba jį pavaduojantis 
darbuotojas. 

 
Sveikatos priežiūros tarnybos struktūra sudaroma kiekvienai pataisos 

įstaigai pagal jos rūšį, paskirtį, etatus (žr. 20 schemą). 
 

20 schema. Sveikatos priežiūros tarnybos valdymas 
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Sveikatos priežiūros tarnybos struktūra sudaroma kiekvienai pataisos 
įstaigai pagal jos rūšį, paskirtį, etatus. Sveikatos priežiūros paslaugos nu-
teistiesiems teikiamos Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nustatyta 
tvarka. Naujai atvykusius į įstaigas nuteistuosius patikrina visi tarnybos 
specialistai, užpildo asmens sveikatos istoriją. Įtariami sergantys arba ser-
gantys užkrečiamomis ligomis nuteistieji laikomi izoliuoti nuo sveikųjų. 
Sergantys aktyvia tuberkulioze laikomi ir gydomi Laisvės atėmimo vietų li-
goninėje ar gydymo pataisos namuose. Infekuoti ŽIV ir sergantys AIDS, 
jiems sutikus, gali būti laikomi izoliuotose patalpose arba perkeliami į rea-
bilitacijos centrą. 

Kiekvienam naujai atvykusiam į pataisos įstaigą nuteistajam turi būti 
suteikta informacija apie paslaugų teikimo tvarką, pacientų teises ir parei-
gas. Garantuojama ambulatorinė bendrosios praktikos gydytojo (terapinė), 
psichiatrinė sveikatos priežiūra ir gydomosios stomatologijos paslaugos.  

Sveikatos priežiūra vykdoma kasdien darbo dienomis. Nuteistieji me-
dicinos specialisto konsultacijai registruojami iš anksto. Tuo tikslu pataisos 
įstaigų padaliniuose (lokaliniuose sektoriuose, uždarose zonose, kamerose) 
įstaigos direktoriaus įgalioti priežiūros pareigūnai pildo nuteistųjų ambula-
torinio priėmimo registracijos žurnalus. Į sveikatos priežiūros patalpas pa-
cientai atvyksta patys arba lydimi pareigūno įstaigoje nustatyta tvarka. Stai-
gaus sveikatos sutrikimo atveju medicinos pagalba suteikiama nedelsiant. 

Kamerose laikomus asmenis sveikatos priežiūros tarnybos vadovo nu-
statyta tvarka nuolat aplanko gydytojas. Asmenims, kuriems paskirtas am-
bulatorinis gydymas, išduodamai vaistai, kontroliuojamas jų panaudojimas 
pagal paskirtį. Baudos, drausmės izoliatoriuose, karceriuose laikomi asme-
nys lankomi kasdien, nepriklausomai nuo to, sveiki jie ar ligoniai. 

Higienos ir priešepideminių taisyklių laikymasis pataisos įstaigose pri-
valomas nuteistiesiems ir įstaigų personalui. Ne rečiau kaip vieną kartą per 
savaitę nuteistieji maudosi pirtyje, keičiami jų apatiniai drabužiai, patalynė, 
periodiškai dezinfekuojamos patalpos, sanitariniai mazgai, valgykla, maisto 
ir drabužių sandėliai, kitos patalpos bei transporto, kuriuo vežami nuteisti 
ligoniai, priemonės. Įstaigų administracija privalo užtikrinti, kad įstaigų   
parduotuvėse nuolat būtų pakankamas kiekis higienos priemonių. 
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8.4. PRIKLAUSOMYBĖS LIGOMIS SERGANČIŲ 
NUTEISTŲJŲ GYDYMO LAISVĖS ATĖMIMO 
VIETOSE TVARKA 

 
Nuteistųjų, sergančių priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų ligomis, gydymą vykdo įstaigų sveikatos priežiū-
ros specialistai pagal Bausmių vykdymo kodekso 175 straipsnį, taip pat pa-
gal teisingumo ir sveikatos apsaugos ministrų 2003 m. balandžio 22 d. įsa-
kymu Nr. 118/V-234 patvirtintą Priklausomybės ligomis sergančių nuteistų-
jų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarką72. Tuo tikslu gali būti steigiami 
reabilitacijos centrai, kurie vadovaujasi sveikatos apsaugos ministro 2002 
m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-204 patvirtintais Priklausomybės ligų gy-
dymo ir reabilitacijos standartais73. Reabilitacijos centre stacionarinis ar 
ambulatorinis gydymas pagal priklausomybės ligų reabilitacijos programas 
suderintas su tuose centruose dirbančiais specialistais. Reabilitacijos pro-
gramų tikslas yra padėti pacientui susilaikyti nuo narkotinių ir psichotropi-
nių medžiagų vartojimo, pagerinti gyvenimo kokybę, darbinę veiklą, socia-
linį gyvenimą bei vykdyti ŽIV profilaktiką. 

Pacientai į reabilitacijos centrą nukreipiami pagal atrankos reabilitaci-
jai kriterijus, jeigu jie raštu pareiškia norą atsisakyti žalingų įpročių ir yra 
įstaigos gydytojo psichiatro, psichologo ir būrio viršininko rekomendacijos, 
kurioms pritarė įstaigos administracija. 

Reabilitacijos centras pacientams taiko: 
1) individualius ir grupinius psichologinių konsultacijų metodus; 
2) „Dvylikos žingsnių“ programą;  
3) socialinę programą etapais; 
4) relaksacinę techniką ir autogenines treniruotes kaip antistresinę me-

todiką; 
5) šeimyninės terapijos sisteminius elementus; 
6) ambulatorinės detoksikacijos ir palaikomojo gydymo metodus ir 

programas; 
7) kitus reabilitacijos metodus ir programas. 
 

                                                 

72
 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. ba-

landžio 22 d. įsakymas Nr. 118/V-234 „Dėl priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gy-

dymo laisvės atėmimo vietose tvarkos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003, Nr. 39-1801.  
73

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 

V-204 „Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“ // Valstybės 

žinios. 2002, Nr. 47-1824. 
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Reabilitacijos procesas yra keturių etapų: 
1) ikireabilitacinis etapas vykdomas pataisos namuose. Šio etapo metu 

skatinama atsisakyti vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas; 
2) aktyvios terapinės intervencijos etapas vykdomas reabilitacijos 

centre; 
3) atsparios remisijos formavimo (stabilizavimo) etapas vykdomas 

reabilitacijos centre; 
4) antirecidyvistinės ir palaikomosios terapijos etapas vykdomas ben-

droje kartu su kitais nevartojančiais alkoholio, narkotinių ir psichot-
ropinių medžiagų asmenimis aplinkoje. Šis etapas gali būti vykdo-
mas ir paleidus asmenį iš laisvės atėmimo vietų. 

Jei asmuo pažeidžia reabilitacijos centro vidaus tvarką, jis gali būti 
grąžinamas atgal į įstaigą, kurioje jis anksčiau atliko laisvės atėmimo 
bausmę. Pakartotinai nukreipti asmenį į centrą galima tik po vienerių metų 
nuo grąžinimo į pataisos įstaigą dienos. 
 
 

8.5. MOTINŲ, TURINČIŲ VAIKŲ IKI TREJŲ METŲ, IR 
NĖŠČIŲ MOTERŲ SIUNTIMO IR PERKĖLIMO Į 
PATAISOS NAMUS, KURIUOSE YRA VAIKŲ 
(KŪDIKIŲ) NAMAI, TVARKA 

 
Nėščios moterys ir vaikų iki trejų metų turinčios motinos laivės atė-

mimo bausmę atlieka pataisos namuose, kuriuose yra vaikų (kūdikių) na-
mai. Nukreipimo ir laikymo sąlygas bei tvarką reguliuoja Bausmių vykdy-
mo kodekso 151–153 straipsniai, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 
243–247 punktai bei teisingumo ir sveikatos apsaugos ministrų 2003 m. ba-
landžio 22 d. įsakymas Nr. 115/V-231 „Dėl Nėščių moterų ir vaikų iki trejų 
metų turinčių motinų siuntimo ir perkėlimo į pataisos namus, turinčius vai-
kų (kūdikių) namus, tvarkos“74. 

Nėščios moterys į vaikų (kūdikių) namus perkeliamos pagal pataisos 
namų sveikatos priežiūros tarnybos gydytojų rekomendacijas. Pagimdžiu-
sios vaikus moterys gali juos iki trejų metų auginti vaikų (kūdikių) namų 
vaiko ir motinos skyriuje. 

                                                 

74
 Lietuvos Respublikos teisingumo ir sveikatos apsaugos ministrų 2003 m. balandžio 22 

d. įsakymas Nr. 115/V-231 „Dėl Nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių motinų siun-

timo ir perkėlimo į pataisos namus, turinčius vaikų (kūdikių) namus, tvarkos“ // Valstybės ži-

nios. 2003, Nr. 39-1798.  
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Motina, kuri atlieka laisvės atėmimo bausmę ir pageidauja pati auginti 
savo iki trejų metų amžiaus vaiką, turi teisę kreiptis į pataisos namų admi-
nistraciją dėl vaiko perkėlimo į pataisos įstaigos vaikų (kūdikių) namus. 
Vaiko perkėlimas derinamas su savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba. 
Tarnyba, priimdama sprendimą, pirmiausia atsižvelgia į vaiko interesus. 

Vaikai, sukakę trejus metus, perduodami į atitinkamas vaikų įstaigas 
arba nuteistosios giminaičiams, kitiems asmenims. 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 
 

1. Kokia nuteistųjų sveikatos priežiūros paskirtis, principai, uždaviniai? 
2. Kokios sveikatos priežiūros, medicininių paslaugų teikimo formos? 
3. Išvardinkite sveikatos priežiūros tarnybos teisinius ir organizacinius 

pagrindus. 
4. Kokie reikalavimai sveikatos priežiūros tarnybai keliami tarptautiniuo-

se teisės aktuose? 
5. Kokia sveikatos priežiūros tarnybos organizacinė struktūra, tarnybos 

nuostatai, pareigybių aprašymas, valdymas? 
6. Kas ir kaip nustato sveikatos priežiūros tarnybų etatų tipinius normaty-

vus? 
7. Kokia sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka? 
8. Kokia stacionarinio gydymo organizavimo tvarka? 
9. Kaip vykdomos priešepideminės ir kitos susirgimų, asmens higienos, 

sanitarinio režimo prevencinės priemonės? 
10. Kokia nuteistųjų asmenų psichinių būsenų, smurto, savižudybių, pri-

klausomybių nuo alkoholio, narkotikų kontrolė ir prevencija? 
11. Kaip organizuojamas sergančiųjų tuberkulioze, infekuotų ŽIV ir ser-

gančių AIDS gydymas ir ligų plitimo prevencija? 
12. Apibūdinkite sveikatos priežiūros tarnybų bendradarbiavimo su kitomis 

pataisos įstaigos tarnybomis kryptis ir formas. 
13. Kokia sveikatos priežiūros tarnybos veiklos kontrolė, atsiskaitomybė 

bei atsakomybė? 
14. Kokie sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ypatumai kalėjime, atviro-

siose kolonijose, nepilnamečių bei moterų pataisos namuose? 
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9 skyrius.  

ĮSKAITOS TARNYBA 
 
 
 
 
 
9.1. PATAISOS, KARDOMOJO KALINIMO ĮSTAIGŲ 

ĮSKAITOS TARNYBŲ PASKIRTIS, UŽDAVINIAI, 
FUNKCIJOS 

 
Laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo įstaigose laikomų asmenų ap-

skaita, įskaitos yra sudėtinė valstybės kriminalinės statistikos dalis. Nuola-
tinė, sisteminga kalinamųjų, nuteistų asmenų apskaita sudaro prielaidas 
kontroliuoti nusikalstamumo lygį, mastus, sudėtį ir daryti išvadas, numatyti 
atitinkamas prevencijos priemones, strateginius mažinimo planus, t. y. for-
muoti valstybės baudžiamąją bei bausmių vykdymo politiką. 

Praktinė įskaitų nauda reiškia, kad nusikaltimas bus atskleistas, asmuo 
bus patrauktas atsakomybėn, bausmė bus įvykdyta ir įgyvendinti jos tikslai. 
Laiku pateikta išsami informacija apie asmenų suėmimą, priėmimą, perda-
vimą, paleidimą garantuoja teisėtumą, teisingumą, kitus baudžiamuosius, 
bausmių vykdymo principus. Europos kalėjimų taisyklėse nustatyta, kad 
„nė vienas asmuo negali būti priimtas į įstaigą be galiojančio perdavimo or-
derio. Visose kalinimo vietose apie kiekvieną priimtą kalinį turi būti suda-
romas pilnas ir patikimas įrašas, kuriame fiksuojama informacija apie kali-
nio tapatybę, įkalinimo priežastis bei perdavusią įstaigą, priėmimo ir palei-
dimo dieną bei valandą. Informacija apie kalinius turi būti konfidenciali, 
rengiama individualiai, reguliariai atnaujinama ir prieinama tik įgaliotiems 
asmenims“. Tinkamas duomenų apie asmenis užrašymas yra svarbi asmens 
teisių apsaugos priemonė nuo savivalės, tiriant skundus ir kitais atvejais.  

Asmenų įskaitas kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose orga-
nizuoja ir kontroliuoja Teisingumo ministerija, Kalėjimų departamentas ir 
jam pavaldžios pataisos įstaigos, areštinės, tardymo izoliatoriai bei pataisos 
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inspekcijos. Pagrindiniai duomenų apie nuteistųjų, kalinamųjų skaičių, su-
dėtį bankai kaupiami Informatikos ir ryšių departamente prie Vidaus reikalų 
ministerijos. 

Asmenų įskaitos funkciją atlieka pataisos įstaigose, tardymo izolia-
toriuose sudarytos įskaitos tarnybos (skyriai). Įskaitų tarnybas organi-
zuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Kalėjimų departamento Įskaitos tarnyba. 
Įskaitos tarnyba vadovaujasi Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutar-
timis, Respublikos Prezidento dekretais, Seimo, Vyriausybės nutarimais, 
teisingumo ministro priimtais teisės aktais, Kalėjimų departamento direkto-
riaus įsakymais, kitais teisės aktais. 

Įskaitų tarnybų veiklą reglamentuoja „Kardomojo kalinimo ir laisvės 
atėmimo vietų įskaitos tarnybų darbo instrukcija“, patvirtinta Kalėjimų de-
partamento direktoriaus 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 57, tarnybų nuo-
statai ir pareigybių aprašymai. 

Įskaitos tarnybos organizacinė struktūra parodyta schemoje (žr. 21 
schemą). 

 
 
21 schema. Pataisos įstaigos įskaitos tarnybos organizacinė struktūra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įskaitos tarnybos nuostatus tvirtina pataisos įstaigos direktorius. Nuo-
statuose įtvirtinami tarnybos uždaviniai, funkcijos, teisės, atsakomybė, dar-
bo organizavimo tvarka. Tarnyba pavaldi įstaigos direktoriui ir kuruojan-
čiam jos veiklą direktoriaus pavaduotojui.  

Įskaitos tarnybos (skyriaus) 

viršininkas 

Vyresnysis  

inspektorius

 

Inspektorius 

 

Specialistai 

Fotografas  

daktiloskopuotojas 
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Svarbiausi įstaigų įskaitos tarnybų uždaviniai yra: 
1) užtikrinti kalinamųjų ir nuteistųjų priėmimo į įstaigas, laikymo,   

perkėlimo ir paleidimo iš jų teisėtumą; 
2) įforminti kalinamųjų ir nuteistųjų priėmimo įskaitos, etapavimo, pa-

leidimo ir kitus dokumentus; 
3) vykdyti teismo nuosprendžius, nutartis bei kitus jų bylas tiriančių 

pareigūnų sprendimus; 
4) sudaryti pusmetines ir metines statistines nuteistųjų skaičiaus, sudė-

ties ir jų kaitos ataskaitas; 
5) kiekvieną mėnesį sudaryti įstaigose laikomų asmenų skaičiaus ir 

kaitos ataskaitas. 
Įskaitos tarnybos uždaviniai, kaip matome, susiję su atitinkamų doku-

mentų įforminimu, rengimu, priėmimu, siuntimu, registravimu. Šios funkci-
jos tiesiogiai nesusijusios su įstaigų pagrindiniais uždaviniais, jos yra dau-
giau pagalbinio, užtikrinančio pobūdžio. Pagal tarnybos veiklos uždavinius 
įskaitos tarnyba atlieka tokias funkcijas: 

1) rengia, įformina dokumentus, pavyzdžiui, etapavimo, perkėlimo, 
paleidimo, atleidimo nuo bausmės; 

2) rengia atsakymų projektus į Teisingumo ministerijos, Vidaus reika-
lų ministerijos, teismų, prokuratūrų ir kitų valstybės institucijų ir 
visuomeninių organizacijų raštus pagal tarnybos kompetenciją; 

3) rengia dokumentus dėl Respublikos Prezidento malonės suteikimo; 
4) vykdo įstatymus dėl amnestijos akto, Respublikos Prezidento dek-

retus dėl malonės suteikimo, teismų nutartis ir nutarimus dėl nuo-
sprendžių pakeitimų; 

5) nagrinėja kalinamųjų, nuteistųjų, kitų asmenų pasiūlymus, prašy-
mus (pareiškimus), skundus pagal kompetenciją, siūlo sprendimo 
būdus ir rengia atsakymų projektus; 

6) kontroliuoja kalinamiesiems paskirtos kardomosios priemonės – 
suėmimo – taikymo ir nuteistiesiems paskirtos laisvės atėmimo 
bausmės vykdymo terminus; 

7) aiškina kalinamiesiems ir nuteistiesiems įstatymus ir kitus teisės ak-
tus, susijusius su įskaitos tarnybos kompetencija: 

8) nagrinėja, sistemina teisės aktus, reglamentuojančius kalinamųjų, 
nuteistųjų teisinę padėtį, jų pakeitimus, papildymus; 

9) bendradarbiauja su įstaigos socialinės reabilitacijos, apsaugos ir 
priežiūros, vidaus tyrimų, asmens sveikatos priežiūros tarnybomis, 
buhalterija ir kitomis tarnybomis ir bendrai vykdo pataisos įstaigų 
uždavinius. 
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Įskaitos tarnyba bendradarbiauja taip pat su bylas tiriančiais pareigū-
nais, teismais, kurių žinioje yra bylos, Informatikos ir ryšių departamentu 
prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Kri-
minalinių tyrimų centru bei suimtųjų ir nuteistųjų laisvės atėmimu konvoja-
vimo padaliniais. 
 
 
9.2. KALINAMŲJŲ, NUTEISTŲJŲ  

ĮSKAITOS 
 

Įskaita – tai teisės aktais nustatyta asmenų, duomenų apie juos regist-
ravimo atitinkamuose registruose tvarka ir forma.  

Įskaitos tarnybų darbo instrukcijoje nustatytos tokios įskaitų rūšys: 
1) personalinė, 
2) kiekybinė. 
Personalinė įskaita yra pagrindinis informacijos apie asmenį šaltinis. 

Tai – demografiniai asmens duomenys, žinios apie individualius ypatumus, 
nusikalstamą veiklą, gyvenimo, darbinę veiklą ir kitos žinios, turinčios 
reikšmės nusikaltimų tyrimui, socialinei asmenų reabilitacijai. 

Personalinės įskaitos pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose turi 
tam tikrų savitumų. Bendrasis ir pagrindinis įskaitos dokumentas yra as-
mens byla. Asmens bylos registruojamos ir asmenų kaitos bei asmens bylų 
registracijos žurnale. Be to, pildomos asmens įskaitos kortelės, sudaroma 
kompiuterinė duomenų bazė. 

Asmens įskaitos kortelėje įrašomi duomenys pagal asmens byloje 
esančius dokumentus. Be anketinių duomenų, nurodomas teismo pavadini-
mas, Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos asmuo nuteistas ar 
kaltinamas, padaryti pakeitimai, taip pat nurodoma suėmimo data, vieta, 
bausmės terminas, pradžia, pabaiga, galimi lygtinio atleidimo nuo bausmės 
nepasibaigus bausmės laikui ir bausmės pakeitimo švelnesne bausme ir lyg-
tinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos terminai. Kortelėje įklijuojama 
asmens nuotrauka. 

Asmens įskaitos kortelės sudaro visų įstaigoje laikomų asmenų karto-
teką. Asmens bylos ir asmens įskaitos kortelės saugomos specialiai įrengto-
se metalinėse spintose, pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. 

Archyvinės asmens įskaitos kortelės saugomos įskaitos tarnyboje arba 
archyve neterminuotai. 

Tardymo izoliatoriuose, be šių įskaitos dokumentų, kiekvieną dieną 
pildomi atvykusių ir išvykusių iš įstaigos asmenų paros žiniaraščiai. 
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Kiekvieną dieną pataisos įstaigoje, tardymo izoliatoriuje į nuteistųjų 
(kalinamųjų) kaitos ir jų asmens registracijos žurnalą įrašomos žinios apie 
asmenų skaičių ir kaitą per praėjusią parą. Žurnalas pildomas remiantis 
duomenimis apie asmenis, esančius įskaitoje, ir jų atvykimo ir išvykimo 
dokumentus. 

Kalinamųjų, nuteistųjų kiekybinė įskaita rodo esančių įstaigoje asme-
nų skaičių paros metu arba tam tikru laikotarpiu (per mėnesį, ketvirtį, pus-
metį, metus). Kiekybinės įskaitos vedamos sudarant nustatytos formos ata-
skaitas, suvestines. Kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose suda-
romos jose laikomų asmenų skaičiaus ir kaitos mėnesinės ataskaitos ir nu-
teistųjų skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės 
terminą ir kt.) ir jų kaitos pusmetinės ir metinės ataskaitos.  

Tardymo izoliatoriuje ir pataisos įstaigoje laikomų asmenų skaičius tu-
ri atitikti kiekybinės ir personalinės įskaitos rodiklius ir faktišką laikomų 
asmenų įstaigoje skaičių.  

Arešto bausmę atliekančių asmenų įskaitas vykdo įstaigų, prie kurių 
yra arešto namai, įskaitos tarnybos bendraisiais pagrindais. Ataskaitos apie 
kalinamųjų, nuteistųjų, arešto bausmę atliekančių asmenų skaičių ir kaitą 
atitinkamu laikotarpiu siunčiamos į Kalėjimo departamento Įskaitos skyrių, 
kuris rengia ataskaitas apie visoje Respublikos bausmių vykdymo sistemoje 
esančių asmenų skaičių ir kaitą. 

Kalėjimų departamentas, remdamasis kalinamųjų ir nuteistųjų skai-
čiaus ir kaitos rodikliais, nagrinėja, numato padėtį sistemoje, įstaigose, su-
daro perspektyvinius, strateginius raidos planus, kontroliuoja ir koreguoja 
įskaitose laikomų asmenų skaičių pagal nustatytus įstaigos limitus.  

Bendrą kalinamųjų ir nuteistųjų įskaitą tvarko Informatikos ir ryšių de-
partamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Pataisos įstaigų įskaitos tar-
nybos į Informacijos ir ryšių departamentą kas penkias dienas su lydraščiu 
siunčia pranešimus apie nuteistuosius, kuriuose įrašyti asmenų anketiniai ir 
kiti duomenys pagal personalinės įskaitos medžiagą. Tardymo izoliatorius 
paprastai kiekvieną darbo dieną siunčia pranešimus apie kalinamuosius ir 
nuteistuosius Informatikos ir ryšių departamentui.  

Be to, tardymo izoliatorius kiekvieną darbo dieną Lietuvos kriminali-
nės policijos biuro Kriminalinių tyrimų centrui siunčia kalinamųjų (nuteis-
tųjų) asmens įskaitos korteles, kuriose, be kitų duomenų, nurodomi bau-
džiamųjų bylų numeriai bei daktiloskopinės kortelės. 
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9.3. KALINAMŲ IR NUTEISTŲ  
ASMENŲ BYLOS 

 

Asmens byla yra pagrindinis personalinės įskaitos dokumentas. As-
mens bylos pradedamos tardymo izoliatoriuje, baudžiamojo proceso tvarka 
asmeniui paskyrus kardomąją priemonę – suėmimą. Asmenų bylos taip pat 
pradedamos nuteistiesiems, kurie pristatyti į tardymo izoliatorius ir bus iš-
siųsti atlikti laisvės atėmimo bausmę. 

Asmens byla sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje kaupiami do-
kumentai, susiję su asmeniu, procesiniai dokumentai, teismo nuosprendžiai, 
nutarimai, nutartys, bei kiti dokumentai, susiję su bausmės vykdymu. Ant-
roje dalyje kaupiami dokumentai, susiję su bausmės atlikimo tvarka, as-
mens elgesiu, socialine reabilitacija, skatinamojo ir drausminamojo pobū-
džio priemonių taikymu. 

Asmens bylos, jose esantys dokumentai tvarkomi vadovaujantis Kar-
domojo kalinimo vidaus tvarkos taisyklėmis (42–47 punktai), Įskaitos tar-
nybų darbo instrukcija (61–85 punktai), taip pat Raštvedybos taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 
88 „Dėl Raštvedybos taisyklių patvirtinimo“75 VII skyriuje. 

Nuteistųjų bylos registruojamos nuteistųjų kaitos visų asmens bylų re-
gistracijos žurnale ir joms suteikiami registracijos eilės numeriai. Byloje 
esantys dokumentai segami eilės tvarka ir įtraukiami į dokumentų aprašus. 
Dokumentai negali būti keičiami, išimami ar naikinami. Tikslinamos (de-
fektinės) bylos saugomos atskirai nuo kitų. Kilus abejonių, neaiškumų nuo-
sprendžio vykdymo metu, jie sprendžiami vadovaujantis Baudžiamojo pro-
ceso kodekso 361 straipsnyje nustatyta tvarka. 

Praradus asmens bylą, atliekamas tarnybinis tyrimas, byla sudaroma iš 
naujo. 

Asmens bylos saugomos įskaitos tarnybos patalpose, metalinėse spin-
tose. Patalpas privalu įrengti administracinėse patalpose, turi būti patikima 
priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija.  

Išleistų į laisvę ir kalinamų asmenų bylos saugomos įstaigų archyvuose 
trejus metus. Paleistų asmenų, kurie kardomojo kalinimo (suėmimo) taiky-
mo ar laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu buvo suluošinti, taip pat mi-

                                                 

75
 Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio di-

rektoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 88 „Dėl Raštvedybos taisyklių patvirtinimo“ 

// Valstybės žinios. 2002, Nr. 5-211. 
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rusių asmenų bylos, pasibaigus trejų metų saugojimo įstaigų archyvuose 
laikui, perduodamos nuolat saugoti į Kalėjimų departamento archyvą. 
 
 
9.4. DUOMENŲ APIE TEISTUS ASMENIS BAZĖ IR JOS 

NAUDOJIMO TVARKA 
 

Anksčiau teistų asmenų duomenų bazės paskirtis yra sudaryti galimy-
bes greitai ir efektyviai nustatyti nusikalstamas veikas padariusius asmenis 
pagal nukentėjusiųjų ar liudytojų pateiktus parodymus apie asmens išorės 
požymius ir pagal kitus nusikalstamos veikos kriterijus. 

Duomenų bazę apie anksčiau teistus asmenis organizuoja ir kontro-
liuoja Vidaus reikalų ministerija. Pagrindinis duomenų tvarkytojas ir admi-
nistratorius yra Informatikos ir ryšių departamentas. Kitos duomenų tvar-
kymo įstaigos yra pataisos įstaigos, areštinės ir kardomojo kalinimo vietos. 

Duomenų bazės apie anksčiau teistus asmenis sudarymą, tvarkymą 
reglamentuoja vidaus reikalų ir teisingumo ministrų 2003 m. rugpjūčio 25 
d. įsakymas Nr. IV-298/216 „Dėl Duomenų apie anksčiau teistus asmenis 
centralizuoto tvarkymo instrukcijos patvirtinimo“76. 

Pagrindinės duomenų bazės apie anksčiau teistus asmenis šaltinis yra 
teisto asmens atpažinimo kortelė IPK-A. Užpildomos visų nuteistųjų, at-
liekančių teismo nuosprendžiu paskirtą terminuotą laisvės atėmimo, taip pat 
arešto bausmę, atpažinimo kortelės.  

Atpažinimo korteles pildo ir siunčia į Informatikos ir ryšių departa-
mentą laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigų įskaitos tarnybos. At-
skiras žinias teikia įstaigų vidaus tyrimų, sveikatos priežiūros tarnybos pa-
gal savo kompetenciją. 

Teisto asmens atpažinimo kortelėje yra duomenų apie asmenį, jo nusi-
kalstamą veiklą, ypatingas kūno žymes, susirgimus, fizinius trūkumus, rai-
dos anomalijas, balsą, gestus, eiseną, tatuiruotes bei kitus požymius. 

Atpažinimo kortelių pagrindu asmenys įtraukiami į Informatikos ir ry-
šių departamento informacinės sistemos įskaitas. Duomenys sunaikinami 
teisės aktų nustatyta tvarka, kai asmeniui sukanka 75 metai ar gavus prane-
šimą apie asmens mirtį.  

Informacijos apie anksčiau teistus asmenis naudotojai yra ikiteisminio 
tyrimo įstaigos, išvardintos Baudžiamojo proceso kodekso 165 straipsnyje, 

                                                 

76
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir teisingumo ministrų 2003 m. rugpjūčio 25 d. 

įsakymas Nr. IV-298/216 „Dėl Duomenų apie anksčiau teistus asmenis centralizuoto tvarky-

mo instrukcijos patvirtinimo“ // Valstybės žinios. 2003. Nr. 84-3860. 



 

 

322 

ir Kalėjimų departamentas bei jam pavaldžios pataisos ir kardomojo kali-
nimo įstaigos.  

Pareigūnai, tirdami nusikalstamas veikas ar pagal kompetenciją vyk-
dydami kitas funkcijas, turi teisę naudotis duomenų apie anksčiau teistus 
asmenis bazės informacija pagal atitinkamus informacinius laukus. Užklau-
sa vykdoma pagal tyrimo metu surinktus kriterijus: asmens lytį, išorės ir 
ypatingas žymes. Papildomi užklausos objektai gali būti nusikalstamos vei-
kos padarymo vieta, pasikėsinimo objektas, nusikalstamos veikos padarymo 
būdas, įrankiai ir priemonės. 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 
 

1. Kokia įstaigų įskaitų tarnybų paskirtis, uždaviniai, funkcijos? 
2. Kokios institucijos organizuoja ir kontroliuoja nuteistųjų ir kalinamųjų 

įskaitas? 
3. Kokia informacija apie nuteistuosius ir kalinamuosius kaupiama Kalė-

jimų departamento, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus rei-
kalų ministerijos centralizuotuose duomenų bankuose? 

4. Apibūdinkite įskaitos tarnybos valdymo struktūrą, organizacinius ir tei-
sinius pagrindus. 

5. Kokia įskaitos tarnybos nuostatų, pareigybių aprašymų paskirtis, struk-
tūra? Kokios tarnybos teisės, atsakomybė, bendradarbiavimo su kitomis 
įstaigos tarnybomis, teisėsaugos institucijomis tvarka? 

6. Kokios kalinamųjų, nuteistųjų įskaitos rūšys, paskirtis, naudojimo tvar-
ka? 

7. Kokia personalinės įskaitos vedimo tvarka, informaciniai šaltiniai? 
8. Kokia kiekybinės įskaitos vedimo tvarka, informaciniai šaltiniai? 
9. Kokia asmens įskaitos kortelės paskirtis, vedimo, naudojimo tvarka? 

10. Kokia asmens bylos paskirtis, vedimo, naudojimo tvarka? 
11. Kaip sudaromos ir naudojamos įskaitos tarnybos informacinės kartote-

kos, ataskaitos? 
12. Kaip organizuojamas įskaitos tarnybos darbas su asmenų pareiškimais, 

skundais, prašymais, teisine pagalba pagal tarnybos kompetenciją? 
13. Apibūdinkite įskaitos tarnybos veiklos kontrolę. Kokia vidaus ir išorės 

kontrolė? Kokia Kalėjimų departamento Įskaitos skyriaus metodinė pa-
galba ir kontrolė? 
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14. Kokia centralizuotos duomenų bazės apie anksčiau teistus asmenis pa-
skirtis, organizavimo tvarka? 

15. Kaip sudaromos teistų asmenų atpažinimo kortelės IPK-A ir kokia in-
formacija apie asmenis joje kaupiama? 

16. Kas yra duomenų bazės apie anksčiau teistus asmenis naudotojai, ko-
kios jų teisės ir atsakomybė?  
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10 skyrius.  

AREŠTO BAUSMĖS VYKDYMAS. 

AREŠTINIŲ VEIKLA 
 
 
 
 
 
10.1. AREŠTO BAUSMĖS PASKIRTIS, VYKDYMO 

TEISINĖS IR ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

 
Arešto bausmė yra trumpalaikė (nuo dešimties iki devyniasdešim-

ties parų) laisvės atėmimo bausmė (Baudžiamojo kodekso 49 straipsnis), 
skiriama už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus. Arešto bausmės 
už nusikalstamą veiką trukmė nenurodoma. Trukmę nustato teismas, skir-
damas bausmę. 

Jeigu paskirta arešto bausmė iki keturiasdešimt penkių parų, teismas 
gali nustatyti atlikti ją poilsio dienomis. Jeigu asmuo pažeidžia šią arešto at-
likimo tvarką, ją teismas savo sprendimu gali pakeisti įprasta arešto atliki-
mo tvarka. 

Už nusikaltimus skiriamas areštas nuo penkiolikos iki devyniasdešim-
ties parų, o už baudžiamuosius nusižengimus – nuo dešimties iki keturias-
dešimt penkių parų. 

Areštas neskiriamas nėščioms moterims, gali būti neskiriamas asme-
nims, auginantiems vaiką iki trejų metų, atsižvelgus į vaiko interesus (Bau-
džiamojo kodekso 49 straipsnis). 

Nepilnamečiams gali būti skiriama nuo penkių iki keturiasdešimt pen-
kių parų arešto bausmė (Baudžiamojo kodekso 90 straipsnis). 

Arešto ir terminuotos laisvės atėmimo bausmės tikslai ir paskirtis su-
tampa (Baudžiamojo kodekso 41 straipsnis), t. y.: 

1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamos veikos darymo; 
2) nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; 
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3) atimti ar apriboti nuteisto asmens galimybę daryti naujas nusikals-
tamas veikas; 

4) paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl 
nenusikalstų; 

5) užtikrintų teisingumo principo įgyvendinimą. 
Arešto bausmės veiksmingumas grindžiamas griežtai reglamentuota 

areštinių vidaus tvarka, nuteistųjų elgesio taisyklių, pareigų, draudimų nu-
statymu, taip pat intensyvios socialinės reabilitacijos, psichologinės terapi-
jos priemonėmis. 

Arešto bausmę atliekantys nuteistieji turi tas pačias teises, pareigas 
kaip ir nuteistieji terminuota laisvės atėmimo bausme (Bausmių vykdymo 
kodekso 11–15, 92, 93, 96-101, 106–110 straipsniai), tačiau jiems netei-
kiami ilgalaikiai pasimatymai, netaikomas lygtinis atleidimas nuo arešto 
bausmės nepasibaigus bausmės laikui arba neatliktos arešto bausmės dalies 
pakeitimas švelnesne bausme.  

Įsiteisėjus teismo nuosprendžiui dėl paskirtos arešto bausmės, asmenys 
suimami ir ne vėliau kaip per tris paras išsiunčiami į bausmės vykdymo ins-
tituciją (Baudžiamojo kodekso 51 straipsnis). 

Nuteistieji, kuriems paskirtas areštas, siunčiami į artimiausią nuo jų 
gyvenamosios vietos areštinę. Į areštines atlikti bausmės priimami asmenys 
iš kardomojo kalinimo (suėmimo) vietų, kai nuosprendis įsiteisėjo suėmimo 
taikymo metu arba po nuosprendžio įsiteisėjimo asmenys buvo suimti. Į 
areštines nuteistieji pristatomi planinio konvojaus būdu. 

Nuteistieji, kuriems arešto bausmė paskirta atlikti poilsio dienomis, įsi-
teisėjus teismo nuosprendžiui turi susitarti su Kalėjimų departamentu dėl 
bausmės atlikimo sąlygų. Patvirtintas susitarimas siunčiamas į areštinę, ku-
rioje bus atliekama bausmė. 

Apie nuosprendžio vykdymą visais atvejais pranešama nuosprendį pri-
ėmusiam teismui ir teritorinei prokuratūrai. Areštinės administracija apie 
bausmės atlikimo vietą praneša nuteistojo šeimai ar artimiems giminai-
čiams. 

Arešto bausmę vykdo areštinės. Areštines steigia, reorganizuoja ir 
likviduoja Respublikos Vyriausybė Teisingumo ministerijos teikimu (Bau-
smių vykdymo kodekso 20 straipsnis). Šiuo metu Lietuvoje nėra tokio tipo 
savarankiškų įstaigų, todėl Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso 
kodekso ir Bausmių vykdymo kodekso įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstaty-
mo77 19 straipsnyje nustatyta, kad „asmenys, kuriems paskirtas areštas, iki 

                                                 

77
 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstaty-

mas // Valstybės žinios. 2002, Nr. 112-4970. 
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bus įsteigtos areštinės, arešto bausmę atlieka kardomojo kalinimo vietoje 
(tardymo izoliatoriuje) arba Kalėjimo departamento prie Teisingumo minis-
terijos nustatytose pataisos įstaigose“. 

Dabar Respublikoje įsteigtos ir veikia šios areštinės prie tardymo izo-
liatorių ir pataisos namų: 

1) Panevėžio pataisos namų areštinė; 
2) Pravieniškių trečiųjų pataisos namų areštinė; 
3) Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo areštinė; 
4) Marijampolės pataisos namų areštinė; 
5) Šiaulių tardymo izoliatoriaus areštinė. 
Areštinių patalpos įrengiamos vadovaujantis Lietuvos higienos norma 

HN 76:1999. Areštinės teritorija suskirstoma į tris izoliuotas zonas: admi-
nistracinę, režiminę ir gamybinę. 

Administracinėje zonoje turi būti (Areštinių vidaus tvarkos taisyk-
lės78): 

1) parduotuvė (kioskas); 
2) vaistinė (vaistų sandėlis); 
3) kiti administraciniai bei ūkiniai pastatai ir patalpos. 
Areštinės kameros ir karceris įrengiami pagal Areštinių vidaus tvarkos 

taisyklių 20–23 punktų reikalavimus. Gyvenamosios kameros ir karcerio 
kameros ploto norma vienam nuteistajam turi būti ne mažesnė kaip penki 
kvadratiniai metrai. Pagal esamą areštinės gyvenamojo ploto normą teisin-
gumo ministras 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 243 tvirtina didžiausią 
leidžiamų laikyti kiekvienoje areštinėje nuteistųjų skaičių79. 

Areštinių vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta, kad areštinės kameroje 
turi būti: 

1) langas, užtikrinantis natūralią dienos šviesą ir natūralų patalpos 
vėdinimą. Lange įstatomos metalinės grotos. Lango stiklas iš 
vidaus gali būti aptrauktas metaliniu tinklu arba apsaugine plėvele; 

2) išorinės ir vidinės durys. Išorinės kameros durys gali būti metalinės 
arba medinės. Medinės durys turi būti ne plonesnės kaip 6 centi-
metrų. Iš vidaus šios medinės durys apkalamos skarda. Duryse 
įrengiamas stebėjimo langelis ir gali būti įrengiamas užsklendžia-
mas langelis maistui, knygoms bei kitiems daiktams perduoti. Lan-
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 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 182 

„Dėl areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės žinios, 2003, Nr. 68-3095. 
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 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 243 

„Dėl didžiausio leidžiamų laikyti kiekvienoje areštinėje nuteistųjų skaičiaus patvirtinimo“ // 
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gelis turi atsidaryti tiktai į koridoriaus pusę ir gali būti rakinamas. 
Vidinėse ir išorinėse duryse įtaisomi mechaniniai arba elektrome-
chaniniai, arba kitos konstrukcijos užraktai, kad jų negalėtų at-
sklęsti kameroje laikomi nuteistieji areštu. Vidinių durų konstruk-
cija turi būti iš skersinių metalo juostų ir įstatomų į jas strypų. Išo-
rinės ir vidinės durys turi atsidaryti tiktai į koridoriaus pusę; 

3) dieninis ir naktinis elektros apšvietimas. Kamerose turi būti įreng-
tas pakankamas dirbtinis arba užtikrinamas natūralus apšvietimas, 
kad nuteistieji galėtų skaityti ar dirbti ir negrėstų pavojus jų regė-
jimui. Kamerose gali būti įrengiami elektros instaliacijos kištuki-
niai lizdai. Elektros laidai įmontuojami kameros sienose ir lubose 
po tinku. Koridoriuje prie kameros įmontuojami elektros jungik-
liai; 

4) signalinis mygtukas prižiūrėtojui iškviesti; 
5) sanitarinis mazgas, kuris turi būti atitvertas nuo likusio kameros 

ploto ne žemesne kaip 1,5 metro aukščio pertvara arba visiškai izo-
liuotas nuo likusio kameros ploto. Kameroje įrengiamas praustu-
vas. Sanitarinio mazgo pertvara, sienos ir grindys turi būti padeng-
tos lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia 
medžiaga; 

6) pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam nuteistajam 
areštu, stalas ir sėdėti skirti baldai, kurių nuteistieji negalėtų išar-
dyti; 

7) viena spintelė arba sieninė lentyna dviem nuteistiesiems areštu 
knygoms ir daiktams susidėti, spintelė arba lentyna maisto produk-
tams laikyti. Esant galimybei, kameroje gali būti šaldytuvas; 

8) viršutinių drabužių pakaba; 
9) mechaninis (natūralus) vėdinimas; 

10) centrinis arba kaloriferinis (kitoks) šildymas. 
Areštinės pagal savo teisinę padėtį nėra savarankiškos bausmės vyk-

dymo institucijos, kaip numatyta Bausmių vykdymo kodekso 20 straipsny-
je, o yra įstaigos, prie kurių įsteigta areštinė, struktūrinis padalinys, tiesio-
giai pavaldus įstaigos direktoriui. Įstaigos direktoriaus įsakymu skiriami už 
darbą su arešto bausmę atliekančiais asmenimis atsakingi pagrindinių tar-
nybų pareigūnai. Jų uždaviniai ir funkcijos reglamentuojamos atitinkamų 
tarnybų nuostatuose ir pareigybių aprašymuose. 
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10.2. NUTEISTŲJŲ PRIĖMIMAS  
Į AREŠTINĘ 

 
Arešto bausmės vykdymo pagrindas yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teis-

mo nuosprendis. Konvojaus pareigūnų pristatytus nuteistuosius į areštinę 
priima įstaigos direktoriaus budintysis padėjėjas ir įskaitos tarnybos darbuo-
tojas. Nuteistojo priėmimas patvirtinamas priėmimo į areštinę protokolu, 
kuriame įrašoma priėmimo data ir laikas. Protokolą pasirašo budintysis di-
rektoriaus padėjėjas ir konvojaus viršininkas. Patikrinami asmens tapatybę 
patvirtinantys dokumentai, asmeniniai daiktai, išsprendžiami daiktų, verty-
bių priėmimo saugoti, leidžiamų laikyti daiktų, reikmenų klausimai. Patik-
rinama areštuoto asmens sveikata, atliekamas sanitarinis švarinimas. Svei-
katos patikros rezultatai įrašomi į asmens sveikatos istoriją. Nuteistieji už-
daromi į kameras laikantis Bausmių vykdymo kodekso 52 straipsnyje nu-
statytų izoliavimo arba atskiro laikymo sąlygų: 

1) areštinėse vyrai ir moterys, suaugusieji ir nepilnamečiai turi būti 
laikomi izoliuoti vieni nuo kitų arba atskirose areštinėse, jeigu yra 
tokia galimybė. Izoliuotai nuo kitų nuteistųjų taip pat laikomi: as-
menys, jau kartą atlikę arešto arba laisvės atėmimo bausmes; buvę 
ir esami valstybės politikai, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kont-
rolės, valdžios ir valdymo institucijų pareigūnai; I ir II grupių inva-
lidai bei asmenys, sergantys somatinėmis ligomis, kurių sąrašą nu-
statė Sveikatos apsaugos ministerija; 

2) areštinės direktoriaus sprendimu izoliuoti nuo kitų nuteistųjų gali 
būti ir kiti šio straipsnio 1 dalyje nenurodyti nuteistieji. 

Su naujai atvykusiais nuteistaisiais adaptacijos laikotarpiu dirba įvairių 
tarnybų specialistai: socialinės reabilitacijos, psichologinės, vidaus tyrimų, 
sveikatos priežiūros, įskaitos ir kitų tarnybų pareigūnai. 

Nuteistuosius į būrius ir į kameras skirsto komisija. 
Nuteistieji, kuriems arešto bausmė paskirta atlikti poilsio dienomis, į 

areštinę priimami pagal susitarimą su Kalėjimų departamentu dėl bausmės 
atlikimo sąlygų. Surašomas jų priėmimo protokolas, įrašoma atlikto baus-
mės laiko apskaitos žurnale, užpildoma asmens anketa. Bausmės metu tai-
komos kitos tokios pačios adaptacijos ir socialinės reabilitacijos priemonės 
kaip ir kitiems terminuota laisvės atėmimo bausme nuteistiems asmenims. 

Užpildomos ir vedamos nuteistų asmenų bylos, kurios yra pagrindinis 
personalinės apskaitos dokumentas. Bylos saugomos pataisos įstaigos įskai-
tos tarnybos patalpose. 
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Nuteistieji gali būti perkeliami iš vienos areštinės į kitą dėl ligos pagal 
motyvuotą gydytojo sprendimą. Jei asmuo perkeliamas dėl kitų išimtinių 
aplinkybių, atliekamas tyrimas ir surašoma išvada. Nuteistieji gali būti per-
kelti į kitas areštines įvykus gaivalinėms nelaimėms, dėl epidemijų, krizinių 
situacijų arba Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu. 

Areštą atliekantys nuteistieji turi specialiąsias teises ir pareigas, numa-
tytas kitiems laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims (Bausmių 
vykdymo kodekso 55 straipsnis), išskyrus teisę paskambinti telefonu, turėti 
ilgalaikį pasimatymą. Jie gali būti trumpam išleisti į namus dėl itin svarbių 
priežasčių. Nuteistuosius, sergančius sunkia ir gyvybei pavojinga liga, gali 
aplankyti sutuoktinis, sugyventinis ar kitas artimas giminaitis. 
 
 
10.3. PATAISOS PRIEMONIŲ  

ORGANIZAVIMAS 
 

Pagrindinės nuteistųjų areštu pataisos priemonės yra bausmės atliki-
mo režimas bei socialinė reabilitacija.  

Arešto bausmės atlikimo režimas – tai diferencijuotų arešto bausmės 
vykdymo sąlygų ir atliekančių areštą nuteistųjų elgesio taisyklių visuma. 
Pagrindiniai režimo areštinėse reikalavimai yra šie: būtinas nuteistųjų izo-
liavimas ir nuolatinė jų priežiūra; reikalavimas, kad nuteistieji tiksliai ir ne-
nukrypdami vykdytų savo pareigas. Areštinių bei jose atliekančių bausmę 
asmenų apsaugą vykdo pataisos, kardomojo kalinimo įstaigų pareigūnai 
(Bausmių vykdymo kodekso 54 straipsnis). 

Siekiant užtikrinti apsaugą, režimą, gali būti naudojamos visos Baus-
mių vykdymo kodekse numatytos specialiosios priemonės, technika bei 
šaunamieji ginklai. Nuteistųjų priežiūra, apsauga areštinėje vykdoma Kar-
domojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukci-
joje numatytais pagrindais. 

Arešto bausmę atliekančių nuteistųjų socialinę reabilitaciją organi-
zuoja pataisos ir kardomojo kalinimo įstaigų socialinės reabilitacijos tarny-
bos. Teisę dalyvauti šiame darbe turi kitos valstybės ir savivaldybių institu-
cijos bei įstaigos, visuomeninės ir religinės organizacijos, kiti juridiniai bei 
fiziniai asmenys. 

Pagrindiniai asmenų, atliekančių arešto bausmę, socialinės reabilitaci-
jos būdai yra nustatyti Bausmių vykdymo kodekso 57 straipsnio 2 dalyje. 
Pirmiausia tai – individualus darbas su nuteistuoju, siekiant koreguoti elge-
sį, padėti spręsti asmenines problemas atliekant bausmę ir laisvėje. 
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Areštinėje vykdomos kultūros, sporto bei kitos ugdymo, laisvalaikio 
programos. 

Areštą atliekančių nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis moky-
mas nevykdomas.  

Atlikdami areštą, nuteistieji dėvi savo drabužius, arešto metu daromos 
nuteistų asmenų kratos. Nuteisto asmens kratą daro tos pačios lyties asme-
nys. Nuteistųjų siunčiami ir gaunami laiškai gali būti cenzūruojami, o gauti 
paštu ar perduoti siuntiniai, smulkieji paketai su spauda privalomai tikrina-
mi. 

Psichologinė tarnyba areštinėje atlieka šias funkcijas: 
1) tiria areštą atliekančius nuteistuosius ir pateikia rekomendacijas 

areštinės administracijai dėl socialinės reabilitacijos krypčių; 
2) konsultuoja areštinės administraciją darbo su nuteistaisiais klausi-

mais; 
3) atlieka individualią ir grupinę nuteistųjų psichologinę terapiją. 
Nuteistųjų elgesys motyvuojamas paskatinimo ir nuobaudų priemo-

nėmis. Už dorą elgesį ir stropų darbą arešto bausmę atliekantiems nuteistie-
siems gali būti skiriamos šios paskatinimo priemonės: 

1) padėka; 
2) galiojančios nuobaudos panaikinimas nepasibaigus bausmės laikui; 
3) pasivaikščiojimo laiko pailginimas viena valanda. 
Už bausmės atlikimo tvarkos pažeidimą arešto bausmę atliekantiems 

nuteistiesiems gali būti skiriamos šios nuobaudos: 
1) įspėjimas; 
2) griežtas papeikimas; 
3) pasivaikščiojimo laiko pailginimo panaikinimas; 
4) uždarymas į karcerį iki dešimties parų, o nepilnamečiams – iki pen-

kių parų; 
5) poilsio dienomis atliekamo arešto pakeitimas paprastu areštu, atlie-

kamu įprasta tvarka. 
Poilsio dienomis atliekamą areštą pakeisti paprastu areštu gali tik apy-

linkės teismas savo nutartimi. 
Uždarymas į karcerį vykdomas Bausmių vykdymo kodekso 144 ir 146 

straipsnyje nustatyta tvarka. 
Areštą atliekantys nuteistieji gali dirbti, jei areštinės administracija 

pasiūlo darbą ir nuteistieji pageidauja dirbti. Darbo sąlygos ir tvarka regu-
liuojamos Bausmių vykdymo kodekso ir Areštinių vidaus tvarkos taisyklėse 
(159–173 punktai) nustatyta tvarka, kuri yra tokia pati kaip ir kitiems lais-
vės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims. 
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Areštinė, siekdama įtraukti nuteistuosius į darbą, gali bendradarbiauti 
su įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, juridiniais ar kitais fiziniais as-
menimis. 

Geriausia, kai nuteistieji dirba areštinės teritorijoje ar įstaigos gamybi-
niuose objektuose, taip pat gali būti išvedami į objektus, esančius už arešti-
nės teritorijos ribų. Nesant kitokių galimybių, gali būti aprūpinami darbu 
kamerose laikantis sanitarinių normų bei sveikatos saugos reikalavimų. 
 
 
10.4. MATERIALINIO BUITINIO  

APRŪPINIMO IR SVEIKATOS  
PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS 

 
Arešto bausmę atliekančių nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas 

ir jų sveikatos priežiūra organizuojama Bausmių vykdymo kodekso 173, 
174 straipsniuose nustatytais pagrindais. Jiems užtikrinamos reikiamos gy-
venamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Respublikos higienos 
normas. Materialinės, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai. 
Nuteistieji aprūpinami atskira miegamąja vieta, o patalyne, drabužiais, ava-
lyne apsirūpina patys. Esant galimybėms, patalynė išduodama nemokamai.  

Nuteistieji gauna maisto pagal fiziologines mitybos normas nemoka-
mai kartu su laisvės atėmimo bausmę atliekančiais nuteistaisiais. Materiali-
nį buitinį aprūpinimą areštinėse organizuoja atitinkama įstaigos tarnyba. 

Arešto bausmę atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūros paslaugų tei-
kimo tvarką reguliuoja Areštinių vidaus tvarkos taisyklių 259–282 punktai. 
Už sveikatos priežiūrą atsakinga pataisos, kardomojo kalinimo įstaigos 
sveikatos priežiūros tarnyba. 

Nuteistiesiems teikiamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, pri-
reikus – ir stacionarinis gydymas. Nuteistieji sveikatos priežiūros specialis-
to konsultacijai registruojami iš anksto, juos išveda ir parveda priežiūros 
pareigūnai. Nuteistuosius areštu kamerose nuolat lanko sveikatos priežiūros 
specialistas, jiems išduodami gydytojų paskirti medikamentai. 

Jeigu nuteistajam reikalinga būtinoji medicinos pagalba, kurios sveika-
tos priežiūros tarnyba negali suteikti, ji turi būti suteikta Laisvės atėmimo 
vietų ligoninėje arba asmens sveikatos priežiūros viešojoje valstybės ar sa-
vivaldybės įstaigoje užtikrinant nuteistojo apsaugą; šiuo atveju nuteistieji į 
gydymo įstaigas gabenami planinio arba neplaninio konvojaus tvarka. 

Areštinėse užtikrinamas higieninių ir priešepideminių taisyklių laiky-
masis, reikiamos laikymo sąlygos: kubinė oro talpa, reikiamas plotas, ap-
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švietimas, šildymas, vėdinimas. Nuteistieji turi būti aprūpinami vandeniu, 
higienos reikmenimis, reikalingais palaikyti sveikatą ir švarą.  

Atliekamas naujai atvykusių nuteistųjų sanitarinis švarinimas, dezinfe-
kuojami jų rūbai, ne rečiau kaip kartą per savaitę suteikiama galimybė nusi-
prausti duše, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius. Periodiškai de-
zinfekuojamos gyvenamosios kameros, komunalinės ir buitinės patalpos, 
sanitariniai mazgai, valgykla, maisto ir drabužių sandėliai, kitos patalpos 
bei transporto, kuriuo vežami sergantys nuteistieji, priemonės. Areštinėse 
atliekant dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją, vadovaujamasi teisės ak-
tais, reglamentuojančiais šių priemonių taikymo tvarką bei saugos sąlygas. 
 
 
10.5. ASMENŲ PALEIDIMAS  

IŠ AREŠTINIŲ 
 

Arešto bausmė skaičiuojama paromis. Asmenys paleidžiami tik pasi-
baigus teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės laikui. Nuteistųjų, kuriems 
paskirta atlikti areštą poilsio dienomis, atliktos bausmės laikas skaičiuoja-
mas pagal bausmės laiko apskaitos žurnalą.  

Paleidimo tvarka nustatyta Areštinių vidaus tvarkos taisyklėse (321–
328 punktai). 

Pagal nuteistųjų, kuriuos ruošiamasi paleisti, rašytinį prašymą į būsi-
mos gyvenamosios vietos savivaldybę areštinės administracija siunčia raštą, 
prašydama padėti nuteistajam apsirūpinti gyvenamąja patalpa, įsidarbinti ar 
suteikti kitokią socialinę paramą paleistam iš areštinės nuteistajam.  

Paleidžiami asmenys informuojami apie įstaigas, įmones, organizaci-
jas, teikiančias socialinę paramą, paslaugas, lengvatas, kurias gali gauti pa-
leisti iš laisvės atėmimo vietų nuteistieji ir suteikti kitą informaciją, reika-
lingą nuteistajam, siekiančiam prisitaikyti ir gyventi visuomenėje. 

Areštinės administracija glaudžiai bendradarbiauja su valstybės, savi-
valdybių įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis, visuomeninėmis organiza-
cijomis, ypač daug padeda nuteistajam susirasti gyvenamąjį būstą, darbą, iš-
laikyti ryšius su šeima, gydytis nuo priklausomybės ligų. Be to, administra-
cija užtikrina, kad paleidžiami asmenys būtų aprūpinti reikiamais dokumen-
tais ir asmens liudijimais, apranga, kompensuoja kelionės išlaidas. 

Paleidžiamam iš pataisos įstaigos asmeniui išduodamas pažymėjimas 
apie paleidimą, asmens dokumentai, pinigai, daiktai, drabužiai, vertybės, 
kurie buvo priimti saugoti įstaigos saugyklose. 
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Atlikusių bausmę nuteistųjų asmens bylos saugomos ir naikinamos tei-
sės aktų numatyta tvarka. Nuteistajam areštu mirus, areštinės administracija 
Areštinių vidaus tvarkos taisyklių (329–331 punktai) nustatyta tvarka įfor-
mina mirties faktą ir priima sprendimą atiduoti mirusiojo palaikus artimie-
siems arba mirusysis laidojamas kapinėse areštinės lėšomis. Mirusių nuteis-
tųjų bylos perduodamos nuolat saugoti Kalėjimų departamento archyve. 
 
 

???  Kontroliniai klausimai ir užduotys  � 
 

1. Kokia arešto bausmės paskirtis, sąvoka, ypatumai, teisinis reguliavi-
mas? 

2. Kokia siuntimo į areštinę tvarka? 
3. Kokie reikalavimai keliami areštinių įrengimui? 
4. Kokia areštinių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo tvarka? 
5. Apibūdinkite areštinių administravimo, valdymo tvarką, teisinius, or-

ganizacinius pagrindus. 
6. Kokia nuteistųjų priėmimo į areštines tvarka? 
7. Kokia naujai atvykusių nuteistųjų adaptacijos tvarka? 
8. Kokia nuteistųjų perkėlimo iš vienos areštinės į kitą tvarka? 
9. Kokia nuteistųjų pataisos priemonių organizavimo tvarka? 

10. Kaip vykdoma nuteistųjų priežiūra, apsauga? 
11. Apibūdinkite nuteistųjų socialinės reabilitacijos priemones. Kaip nu-

teistieji skatinami dorai elgtis, dirbti, nepažeisti vidaus tvarkos? 
12. Kaip organizuojamas nuteistųjų darbas areštinėse? 
13. Kaip organizuojamas nuteistųjų materialinis buitinis aprūpinimas? 
14. Kaip organizuojama nuteistųjų sveikatos priežiūra? 
15. Kokia nuteistųjų paleidimo iš areštinių tvarka?  
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