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Ar kalėjime galioja Norvegijos, ar 
Nyderlandų įstatymai? 
Bausmės atlikimas Nyderlanduose vyksta 
pagal Norvegijos įstatymus. Nyderlanduose 
kalinčių kalinių teisės ir pareigos yra tokios 
pačios, kaip ir kalinčiųjų Norvegijoje. 
Jeigu kalinys įvykdys naujų baudžiamųjų 
veiksmų Nyderlanduose, jam bus 
taikomas baudžiamasis persekiojimas 
Nyderlanduose.  

Kur yra kalėjimas? 
Norgerhaven kalėjimas yra Veenhuizen 
kaime, šiaurinėje Nyderlandų dalyje.  

Koks yra Norgerhaven kalėjimas?
Tai yra 242 vietų griežto saugumo lygio 
kalėjimas, visos kameros yra vienutės. 

Kokie kaliniai gali atlikti bausmę 
Nyderlanduose? 
Nuteistieji vyrai, atliekantys bausmę 
uždarame kalėjime.

Kokia kalba kalbama kalėjime? 
Darbinė kalba yra anglų kalba. Kaliniai ir 
darbuotojai daugiausiai tarpusavyje kalbasi 
angliškai. Kaliniai gali rašyti prašymus ir 
kt. norvegų kalba, visiškai taip pat, kaip 
ir Norvegijoje. Darbuotojai iš Norvegijos 
kalba norvegų kalba.
 

Kaip atrodo diena kalėjime? 
Programa trunka nuo 8.00 - 20.00 
val. darbo dienomis, išskyrus 2 x 30 
min. trukmės laikotarpius, kai kaliniai 
yra užrakinami, o savaitgaliais nuo 
10.00 – 19.00 val., išskyrus 1x 30 min. 
trukmės laikotarpį, kai kaliniai yra 
užrakinami. Keturias valandas per dieną 
vyksta darbas, o ne darbo metu yra 
galimybė dalyvauti kursuose ir įvairioje 
veikloje. Kaliniai yra patys atsakingi 
už atvykimą į sutartus susitikimus 
ir veiklą. Toks savarankiškumas 
grindžiamas pasitikėjimu tarp kalinių 
ir darbuotojų. Kaliniai laisvalaikiu taip 
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pat gali treniruotis ir sportuoti, lankytis 
bibliotekoje arba dalyvauti bendroje 
veikloje.

Kiek laiko praleidžiama gryname ore? 
Kaliniai turi galimybę būti lauke du 
kartus per dieną, jie gali laisvai judėti po 
pasivaikščiojimui skirtą kiemą.

Kokios yra sąlygos treniruotis? 
Sąlygos treniruotis yra geros, jos 
yra geresnės nei daugelyje kalėjimų 
Norvegijoje. Kalėjime yra gimnastikos 
salė ir treniruočių salė su įvairiais 
treniruokliais. Treniruočių metu visada 
yra instruktorius. Pasivaikščiojimui 
skirtame kalėjimo kieme kaliniai gali 
treniruotis savarankiškai ir naudotis 
stacionariais treniruokliais. Taip pat 
yra galimybė bėgioti ir žaisti krepšinį 
bei paplūdimio tinklinį. Lauke taip pat 
galima žaisti tenisą, tinklinį ir futbolą. 

Kokį darbą siūlo kalėjimas? 
Daugelis kalinių dirba. Kalėjimas siūlo 
kelių tipų darbus: montavimo darbus, 
darbą skalbykloje, bibliotekoje arba 
virtuvėje. Be to, yra galimybė dirbti 
skyriuje (padėjėjo darbą), o taip pat 
lauke atlikti pastatų, apželdintų teritorijų 
ir kitus priežiūros darbus.  

Ar kalėjime galima lankyti mokyklą  
arba kursus? 
Kalėjime yra mokymo skyrius, kuris 
siūlo nesudėtingus matematikos, 
kompiuterinio raštingumo ir anglų 
kalbos kursus pradedantiesiems ir 
pažengusiesiems. Taip pat vyksta meno 
ir amatų, pavyzdžiui, piešimo, tapybos 
ir muzikos užsiėmimai. Yra galimybė 

savarankiškoms studijoms ir prieiga 
prie interneto pagal Pataisos tarnybos 
numatytą „Darbastalio mokyklai“ (DFS) 
programą (mokyklos programą).

Kaip atrodo kamera? 
Kamerose yra lova, drabužių 
spinta, rašomasis stalas, šaldytuvas 
ir televizorius, rodantis kanalus 
norvegų kalba. Pro langus matyti 
pasivaikščiojimo kiemas arba teritorija, 
esanti už kalėjimo ribų. Visose kamerose 
yra tualetas. 

Ar kalėjime galima gamintis maistą? 
Taip. Kamerų skyriuose yra bendra 
patalpa su virtuve, kurioje yra galimybė 
pasigaminti maisto sau pačiam. 
Kiekvieną savaitę yra atsiunčiami 
pirkinių sąrašai, iš kurių kaliniai gali 
užsisakyti sausų ir šviežių maisto 
produktų, kuriuos gali gamintis patys. 
Kalėjime taip pat tiekiamas „halal“ 
maistas.  

Ar kaliniai Nyderlanduose gali priimti 
lankytojus? 
Kaliniai gali priimti šeimą tam skirtuose 
šeimyniniuose kambariuose. Artimieji 
patys turės apmokėti kelionės išlaidas iš 
namų į kalėjimą, kaip ir atliekant bausmę 
Norvegijoje. Suderinama, kad kaliniai 
galėtų turėti svečių kelias dienas iš eilės, 
jeigu jie atvyksta iš Norvegijos arba kitos 
šalies, o ne iš Nyderlandų.
Informaciją apie lankymo rutinas, 
kelionės maršrutą ir galimybę apsistoti/ 
pernakvoti rasite adresu:
http://www.kriminalomsorgen.
no/norgerhaven-fengsel-
nederland.5777803-237612.html





Ar iš kalėjimo galima skambinti namo 
arba naudotis programa „Skype“? 
Taip. Telefoninė sistema yra tokia pati, 
kaip ir daugelyje kalėjimų Norvegijoje, 
be to, į kitas šalis galima skambinti 
tuo pačiu tarifu kaip iš Norvegijos. Tai 
reiškia, kad skambinant iš Norgerhaven 
į Norvegiją arba į kitas šalis, nebus 
taikoma užsienio rinkliava, kaina 
yra tokia pati, kaip skambinant iš 
Norvegijos. Skambučių laikas yra iki 60 
minučių per savaitę. Galima pasirinkti, 
ar tą laiką išnaudoti „Skype“ pokalbiui, 
ar pokalbiui telefonu.  

Bendra telefoninių skambučių arba 
„Skype“ pokalbių trukmė per savaitę yra 
60 minučių. Jeigu kalinys užsisako vieną 
arba du „Skype“ pokalbius per savaitę, jis 
išnaudoja 20 ar 40 minučių telefoninių 
skambučių laiko. Tai reiškia, kad po 
vieno „Skype“ pokalbio tą savaitę lieka 
40 minučių telefoniniams skambučiams. 
Po dviejų „Skype“ pokalbių lieka 20 
minučių telefoniniams pokalbiams.

Kas vyksta, kai Nyderlanduose kalintys 
kaliniai atlieka 1/3 bausmės dalį ir įgyja 
teisę į atostogas?
Kai kalinys atlieka tokią dalį bausmės, 

kai jam gali būti suteiktos atostogos, ir 
išpildo atostogų suteikimo sąlygas, jis yra 
grąžinamas į Norvegiją.

Ar atlikdami bausmę Nyderlanduose 
kaliniai gali gauti atostogų arba būti 
išleisti į laisvę dienos metu? 
Ne, Norgerhaven kalėjime nėra 
galimybės gauti atostogų arba išeiti į 
laisvę dienos metu. Būdami Norgerhaven 
kalėjime, kaliniai gali teikti paraišką 
dėl atostogų, tačiau suėjus laikui, kai 
galėtų būti suteiktos atostogos, kalinys 
gražinamas į Norvegiją, kur jam yra 
suteikiamos atostogos.

Jeigu kalinio artimoje aplinkoje atsitinka 
kažkas, dėl ko jam galėtų būti suteiktos 
atostogos gerovės pagrindu, kalinys tam 
laikotarpiui grąžinamas į Norvegiją.

Kokia yra sveikatos tarnyba  
Norgerhaven kalėjime?
Kalėjimo sveikatos tarnyba turi 
slaugytoją, gydytoją, psichologą ir 
fizioterapeutą. Odontologo (dantų 
gydytojo) paslaugos teikiamos, į kalėjimą 
kas savaitę atvykstant odontologo 
autobusui.  



Kas atsitinka, jeigu kalinys 
Nyderlanduose suserga?
Kaliniai, kurių sveikatos būklė yra 
labai bloga, arba kaliniai, kuriuos gydo 
specialistų sveikatos tarnyba, nebus 
perkelti į Nyderlandus. Jeigu kalinys 
ūmiai suserga Nyderlanduose, jam 
skubią pagalbą suteikia Nyderlandų 
sveikatos tarnyba. Jeigu reikalingas 
ilgesnis nei trijų dienų gydymas 
ligoninėje, kalinys bus siunčiamas atgal į 
Norvegiją, jei tai bus mediciniškai saugu. 
Planines chirurgines operacijas bus 
siekiama atlikti Norvegijoje. 
Kaliniai, kurie yra gydomi nuo 
priklausomybės ligų (LAR), gali būti 
perkelti į Norgerhaven, tik jeigu patys to 
pageidauja.

Ar kaliniai bus paleisti į  
laisvę Nyderlanduose? 
Ne. Kaliniai grąžinami į Norvegiją, 
iki paleidimo į laisvę likus dviem 

mėnesiams. Kalinių, pageidaujančių į 
Norvegiją grįžti vėliau, prašymai bus 
nagrinėjami individualiai.

Religinės paslaugos ir dvasiniai mokymai 
Protestantų pastorius rengia pamaldas. 
Imamas rengia penktadienio maldą. 
Esant poreikiui, kitų tikėjimo 
bendruomenių atstovai gali suteikti 
dvasinius mokymus. Roterdame 
veikiančios Norvegijos jūreivių 
bažnyčios darbuotojai kalėjime lankosi 
kiekvieną savaitę.  

Ar norėtumėte vykti į Nyderlandus? 
Jeigu turite daugiau klausimų, skyriaus 
darbuotojai gali į juos atsakyti. Jie taip 
pat gali jums padėti užpildyti paraiškos 
blanką. Apie Norgerhaven kalėjimą yra 
sukurtas informacinis vaizdo klipas. 
Kreipkitės į kalėjimo tarnautoją, jeigu 
šis klipas kalėjimo TV jums nėra 
prieinamas. 
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