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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 50, 51 straipsniais ir 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 straipsniu bei siekdamas reglamentuoti 

nuteistųjų, kuriems paskirta arešto bausmė, paskyrimą į konkrečias pataisos įstaigas: 

1. N u s t a t a u, kad: 

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

septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo privalo darbo dienomis, įstaigų darbo metu, atvykti 

atlikti arešto bausmės į šias laisvės atėmimo vietų įstaigas: 

1.1.1. į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją – pilnamečiai vyrai, kuriems areštą 

paskyrė Utenos apskrityje esantys teismai; 

1.1.2. į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus – nepilnamečiai asmenys, 

kuriems teismai paskyrė areštą ir pilnamečiai asmenys, kuriems areštą paskyrė Vilniaus ir Kauno  

apskrityse esantys teismai;  

1.1.3. į Šiaulių tardymo izoliatorių – pilnamečiai vyrai, kuriems areštą paskyrė Šiaulių, 

Panevėžio,  Klaipėdos ir Telšių apskrityse esantys teismai; 

1.1.4. į Alytaus pataisos namus – pilnamečiai vyrai, kuriems areštą paskyrė Alytaus 

apskrityje esantys teismai; 

1.1.5. į Marijampolės pataisos namus (Sporto g. 7, Marijampolė) – pilnamečiai vyrai, 

kuriems areštą paskyrė Marijampolės apskrityje esantys teismai;  

1.1.6. į Marijampolės pataisos namus (J. Biliūno g. 14, Kybartai) – pilnamečiai vyrai, 

kuriems areštą paskyrė Tauragės apskrityje esantys teismai; 

1.1.7. į Panevėžio pataisos namus – nepilnametės ir pilnametės moterys, kurioms teismai 

paskyrė areštą; 

1.1.8. į Laisvės atėmimo vietų ligoninę – pilnamečiai vyrai, kuriems teismai paskyrė areštą, 

sergantys aktyvia tuberkulioze arba kuriems reikalingas stacionarinis ištyrimas dėl tuberkuliozės ir 

gydymas. 

1.2. Pataisos įstaiga, taip pat atliekanti tardymo izoliatoriaus funkcijas, atsižvelgdama į 

areštui skirtų laisvų vietų skaičių įstaigoje, gali nuteistąjį, atvykusį atlikti arešto bausmės pagal šio 

įsakymo 1.1 papunktį, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo atvykimo į įstaigą dienos paskirti atlikti 

bausmę į kitą pataisos įstaigą, tokį paskyrimą iš anksto suderinusi su priimančiosios pataisos 

įstaigos administracija. Nuteistojo konvojavimą organizuoja perkeliančioji pataisos įstaiga teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

1.3. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

nustatyta tvarka ir teisės aktų nustatytais pagrindais asmenys, kuriems paskirtas areštas, gali būti 

perkeliami iš vienos pataisos įstaigos į kitą.  

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

arešto bausmės atlikimo vietą privalo raštu arba elektroniniu paštu apie tai pranešti pataisos įstaigos, 
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kurioje jis turėtų atlikti arešto bausmę, administracijai ir susiderinti su ja atvykimo atlikti bausmės 

datą. 

1.5. Nuteistajam  per septynias dienas po nuosprendžio įsiteisėjimo neatvykus atlikti arešto 

bausmės ir nepranešus pataisos įstaigos administracijai apie neatvykimo priežastis, pataisos įstaiga 

per 5 darbo dienas privalo kreiptis į teritorinį policijos padalinį dėl paieškos paskelbimo, kartu su 

kreipimusi policijos padaliniui perduodama teismo pateiktus vykdymui dokumentus dėl arešto 

bausmės paskyrimo ir pranešdama teismui, kad arešto bausmė nevykdoma dėl nuteistojo 

neatvykimo.  

1.6. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

arba jo pavaduotojo rašytiniu nurodymu asmenys, kuriems paskirta arešto bausmė, gali būti laikomi 

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžiose pataisos 

įstaigose, neatsižvelgiant į šio įsakymo 1.1 papunkčio nuostatas. 

2. N u r o d a u  šio įsakymo vykdymą kontroliuoti Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos struktūriniam padaliniui, atsakingam už nuteistųjų įskaitos bei 

priežiūros kontrolę.  

3.  P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre. 

 

 

 

Direktorius Virginijus Kulikauskas 


