
ALYTAUS PATASOS NAMŲ 2015 M. 1-O PUSMEČIO VEIKLOS ATASKAITA  

 

2015-07-        Nr. ________ 

Alytus 

 

 

 Įstaigos finansavimas  

 

                         Per 2015 m. 1-ą pusmetį pataisos namai vykdė dvi biudžeto išlaidų vykdymo 

programas: 

                      - 03.001  -  Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimo programa, gauta lėšų 

2583,9 tūkst. Eur, iš jų 0,7 tūkst. Eur lėšų gauta Narkotikų kontrolei ir narkomanijos prevencijai.  

Palyginus 2014 m. lėšų gauta 5 procentais didesnis finansavimas. Tai sudaro padidintas finansavimas 

komunalinėms paslaugoms apmokėti. 2014 m. pabaigai komunalinėms paslaugoms buvo likęs 148,7 

tūkst. Eur kreditinis įsipareigojimas.  

                      - 03.001 – Bausmių vykdymo sistemos užtikrinimo programa (pajamų įmokos). 

Uždirbta pajamų iš patalpų nuomos 53,3 tūkst. Eur, panaudota 40,1 tūkst. Eur. Likusi suma 17,9 tūkst. 

Eur bus panaudota 2015 m. trečiame ketvirtyje, įsigijant serverį. Palyginus 2014 m. daugiau 8 

procentai uždirbta pajamų įmokų lėšų. Tai pasirašyta nauja sutartis nuteistųjų parduotuvės patalpų 

nuomai, ženkliai diesne kaina už 1 m2 ploto. 

                      2015 m. 1-ą pusmetį pataisos namai iš valstybės biudžeto kartu su pajamų įmokoms  

gavo 2624,0 tūkst. Eur lėšų numatytoms biudžeto išlaidoms padengti.  

 

2015 metų  1-o pusmečio biudžeto kasinių išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (tūkst. Eur) 
 

1 lentelė 

Išlaidų pavadinimas 
I pusmečio 

išlaidų sąmata 

I pusmečio 

kasinės 

išlaidos 

Įvykdymo 

% 

Kasinės išlaidos,  viso: 2655,6 2624,0 98,8 

- darbo užmokestis 1280,4 1280,4 100 

- socialinio draudimo įmokos  342,0 342,0 100 

- mityba 341,4 334,4 97,9 

- medikamentai   27,3 27,3 100 

- komunalinės paslaugos (šildymas, el. 

energija, vandentiekis ir kanalizacija) 

435,7 435,7 100 

- ryšių paslaugos 2,3 2,3 100 

- transporto išlaikymas 10,4 10,4 100 

- apranga ir patalynė 55,8 55,8 100 

- kitos prekės 41,2 41,2 100 

- komandiruotės 5,3 5,3 100 

- ilgalaikio materialaus turto remontas 43,6 30,4 69,7 

- kitos paslaugos 8,7 8,5 97,7 

- darbdavių socialinės pašalpos 29,5 29,5 100 

- kvalifikacijos kėlimas 0,6 0,4 66,7 

- ilgalaiko turto įsigijimas 30,8 19,8 64,3 

- veiklos nuoma 0,6 0,6 100 
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                    Kasinės išlaidos, tai išleisti pinigai darbo užmokesčiui, privalomiems Sodros 

mokesčiams, perkant prekes ir sumokant už suteiktas paslaugas.  

                    Pirmame pusmetyje biudžeto skirtos lėšos panaudotos 98,8 %, tai sudaro 13,7 tūkst. Eur 

kasinių lėšų. Likusios lėšos:  mitybai – 6,9 tūkst. Eur, ilgalaikio materialaus turto remontui – 6,4 tūkst. 

Eur, kvalifikacijai kelti – 0,2 tūkst. Eur, kitoms paslaugoms – 0,2 tūkst. Eur bus panaudotos liepos 

mėn., 2015 m. birželio mėn. atliktų paslaugų apmokėjimui. 

                    Pajamos gautos iš pajamų įmokų lyginant su planuotomis pajamomis, panaudota 44,6 %, 

tai sudaro 17,9 tūkst. Eur kasinių lėšų. Kasinės lėšos, tai ilgalaikio materialaus turto remontas – 6,9 

tūkst. Eur, ilgalaikio turo įsigijimas – 11,0 tūkst. Eur. bus panaudotos 2015 m. antrame pusmetyje. 

Planuojama remontuoti nuteistųjų patalpas bei įsigyti serverį. 

                    2015 m. pirmame pusmetyje iš pajamų įmokų lėšų įsigytas automobilis vertė - 17,0 tūkst. 

Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų įsigytas seifas, vertė - 0,8 tūkst. Eur. Nupirkta pareigūnams aprangos 

už 44,9 tūkst. eur, tame skaičiuje 2015 m. finansavimo lėšų 15,4 tūkst. Eur ir 2014 m. 29,5 tūkst. Eur. 

                    

Išlaidų dydis vienam nuteistajam pataisos namuose  išlaikyti per 2015 m. 1-ą pusmetį 

(faktinės išlaidos – sąnaudos) 

 
       2 lentelė 

Išlaidų sąmatos  

straipsnis 

Faktinės 

išlaidos 

(sąnaudos) 

tūkst. Eur. 

 per 1-ąjį pusm. 

Lėšos vienam nuteistajam išlaikyti 

vidutiniškai per 1-ąjį pusmetį 

Per parą (€) Per mėnesį (€) 

Darbo užmokestis 1422,3 6,10 185,44 

Įmokos Sodrai 386,0 1,654 50,28 

Mityba 331,0 1,42 

(dirbantiems 1,41 Eur.;  

nedirbantiems 1,83 Eur)  

43,17 

Medikamentai (t.sk.gauta neatlygintinai) 122,0 0,523 15,90 

Komunalinės paslaugos (šildymas, 

el.energija, vandentiekis ir kanalizacija) 
294,6 1,263 38,40 

Ryšių paslaugos 2,9 0,01 0,30 

Transportas 9,4 0,04 1,22 

Apranga ir patalynė 57,1 0,245 7,45 

Kitos prekės 49,2 0,21 6,38 

Komandiruotės 5,3 0,02 0,61 

Ilgalaikio turto remontas 35,1 0,142 4,32 

Kitos paslaugos (t. sk. šiukšlių 

išvežimas) 

9,0 0,042 1,28 

Darbdavių socialinės pašalpos 53,4 0,23 6,99 

Spaudinai 2,9 0,012 0,36 

Kvalifikacijos kėlimas 0,4 0,001 0,03 

Veiklos nuoma 0,6 0,003 0,09 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 241,4 1,035 31,46 

Iš viso 3020,6 12,95 393,68 

Vidutinis nuteistųjų skaičius 1289 x x 
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                 Debetinis įsiskolinimas praėjusio mėnesio, prieš ataskaitinį laikotarpį, išskyrus Valstybės 

įmonės  „Mūsų amatai“ skola už nuteistųjų darbą. Visos debetinės skolos bus padengtos 2015 m. 

liepos mėn., išskyrus sumą už nuteistųjų darbą ir nuteistųjų socialinės paramos fondą. Valstybės 

įmonė „Mūsų amatai“ už nuteistųjų darbą skolinga – 24,9 tūkst. Eur ir nuteistųjų socialinės paramos 

fondui 37,0 tūkst. Eur.  

                 2015 m. 1-ą pusmetį išmokėta 29,5 tūkst. Eur  darbdavių socialinės paramos lėšų: 

                   - pašalpos asmenims atlikusiems bausmę ir išeinantiems į laisvę, piniginės išmokos – 1,6 tūkst. Eur 

- nelaimingus atsitikimus darbe – 0,6 tūkst. Eur 

- važiavimo keleiviniu ar asmeniniu transportu išlaidų kompensavimas – 7,3 tūkst. Eur 

- pašalpa nėštumo ar gimdymo atveju – 4,3 tūkst. Eur  

                 - vaiko priežiūros atostogos, tėvystės atostogos -   14,7 tūkst. Eur 

                 - pašalpos sunkiai materialinei būklei, mirties atveju  - 1,0 tūkst. Eur.  

 

                 Faktinės biudžeto išlaidos (sąnaudos) kartu su pajamų įmokų išlaidomis bei socialinės 

paramos fondo lėšų išlaidomis. 

         

                  Pagal paskirtą iš Valstybės iždo finansavimą 2015 m. galime tenkinti tik minimalius 

įstaigos poreikius. Lėšų trūkumas darbo užmokesčiui, sodrai. Nėra galimybės mokėti pareigūnams 

už viršvalandinį darbą. Šiam laikotarpiui lėšų užtenka tik neužimtų pareigybių lėšų panaudojimu. 

 

Nuteistųjų aprūpinimas darbu 
3 lentelė 

Rodikliai 2014 m. I pusm. 2015 m. I pusm. 

- dirbantys nuteistieji 324 354 

- procentais bendro nuteistųjų skaičiaus 24,5 27,5 

- vidut. vieno nuteistojo darbo užmokestis  Eur/mėn. 126,93 132,87 

- atitinkamai gamyboje dirbančių    Eur/mėn. 128,94 134,51 

- kituose darbuose dirbančių    Eur/mėn. 128,81 129,90 

                 

    Lyginant ataskaitinius laikotarpius pastebima, kad įdarbintų įstaigoje nuteistųjų skaičius 

padidėjo, tai sudaro 3 procentus arba 30 dirbančiųjų daugiau lyginant su praėjusiu laikotarpiu. 

                

PERSONALAS 

                 2015 m. liepos 1 d. pataisos namuose buvo 313 (2014 m. 1-ą pusmetį – 309)  pareigybės. 

Faktiškai dirbo –305 (2014 m. 1-ą pusmetį – 303) darbuotojai,  iš jų 251  (2014 m. 1-ą pusmetį – 249) 

statutiniai valstybės tarnautojai, 3 karjeros valstybės tarnautojai (2014 m. 1-ąjį pusmetį – 1) ir 51 

(2014 m. 1-ą pusmetį – 53) darbuotojas  dirbantis  pagal darbo sutartį. 

 

70

181

47

3

Personalo struktūra pareigūnai

jaunesnieji pareigūnai

darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartį

karjeros valstybės
tarnautojai
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 Į tarnybą paskirti 3 jaunesnieji pareigūnai 1 pareigūnas, 4 darbuotojai dirbantys pagal 

darbo sutartį ir vienas karjeros valstybės tarnautojas.  Atleidome  1 pareigūną dėl sveikatos, 3 

jaunesniuosius pareigūnus (visus patiems prašant) ir du darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.  

 2015-07-01 dieną buvo neužimtos: 1 Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigybė 

(vyresniojo inspektoriaus), 6 Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniųjų pareigūnų pareigybės, 

Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo pareigybė, 0,5 SPT vidaus ligų gydytojo pareigybės, 1,25 SPT 

šeimos gydytojo pareigybės, 0,25 pareigybės Ūkio skyriaus komendanto, Ūkio skyriaus specialisto 

viešiesiems pirkimams pareigybė.                                                                                             4 lentelė                                                                           

                                                                                                                                             

  Faktiškai 

dirbantys pagal amžių 

Statutiniai valstybės 

tarnautojai (pareigūnai) 

Karjeros 

valstybės 

tarnautojai 

Darbuotojai, 

dirbantys 

pagal DK 

iki 30 metų 38 0 0 

nuo 30 metų iki 40 metų 95 2 6 

nuo 40 metų iki 50 metų 95 0 13 

nuo 50 metų iki 62 metų 6 mėn. 23 1 27 

vyresni kaip 62 metai 6 mėn. 0 0 5 

                                                         5 lentelė 

Pareigūnų tarnybos stažas 

 

 

Vyriausieji ir 

vyresnieji 

pareigūnai 

Pareigūnai 
Jaunesnieji 

pareigūnai 

iki 5 metų 0 3 47 

nuo 5 metų iki 10 metų 0 6 43 

nuo 10 metų iki 15 metų 6 18 57 

nuo 15 metų iki 20 metų 3 12 22 

per 20 metų 12 10 12 
                                                                                                                              6 lentelė 

Faktiškai dirbantis personalas pagal 

išsilavinimą 

Vyriausieji 

ir vyresnieji 

pareigūnai 

Pareigū-

nai 

Jaunesnieji 

pareigūnai 

Karjeros 

valstybės 

tarnautojai 

Darbuotojai, 

dirbantys 

pagal DK 

turintys aukštąjį universitetinį ar jam 

prilygintą išsilavinimą 

20 30 12 2 15 

iš jų turintys teisinį išsilavinimą 13 6 1 1 0 

turintys aukštąjį neuniversitetinį 

išsilavinimą 

0 6 20 0 2 

turintys aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 

1995 m. įgytą specialųjį vidurinį 

išsilavinimą 

1 13 29 1 26 

 Paskatinome 30 (2014 m. 1-ą pusmetį – 30) pataisos namų darbuotojų (28 statutinius 

valstybės tarnautojus ir 2 darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį). Nubausti 4 pareigūnai          

(2014 m. 1-ą pusmetį – 8). Iš viso pareigūnams taikytos 4 tarnybinės nuobaudos (2014 m. 1-ą      

pusmetį – 8). Tarnybinės nuobaudos taikytos 4 (2014 m. 1-ą pusmetį – 8) pareigūnams, 3 pareigūnai 

bausti  už aplaidumą tarnyboje, vienas už kitus nusižengimus. Visus keturis kartus taikyta tarnybinė 

nuobauda pastaba.   

 2015 metams Alytaus pataisos namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirta 1440 €, t. 

y. 0,0498 % nuo įstaigos valstybės tarnautojams nustatyto darbo užmokesčio. 1-ajam šių metų 

pusmečiui kvalifikacijos kėlimui skirta 600 €. Taupydami biudžeto lėšas, atsirinkdami tik pačius 

reikalingiausius ir aktualiausius kvalifikacijos kėlimo renginius, per 2015 m. 1-ąjį pusmetį išleidome 

392,85 €: 
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                                                                                                                                                                                7 lentelė 

Kiek per metus mokymui skirta lėšų litais ir kiek % iš darbo 

užmokesčiui skirtų lėšų 
1440 € arba  0,0498 % 

Iš jų: kiek pirmam pusmečiui 600 €  

per 1-ąjį pusmetį  mokymui išleista lėšų 392,85 € 

kiek išleista % skirtų lėšų 65,4 % 

Kiek įstaigos personalo mokymui skirtų lėšų liko nepanaudota 207,15 €  

                   Kvalifikacijos tobulinimo paslaugas iš kitų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų 2015 m. 1-

ąjį pusmetį pirkta keletą kartų (vienam naujai į pareigas paskirtam valstybės tarnautojui pirkome 

valstybės tarnautojų įvadinio mokymo kursus, vienas įstaigos darbuotojas dalyvavo elektros saugos 

AK kvalifikacijos mokymuose bei atestavime ir elektrotechninio darbuotojo konsultavime ir 

atestavime). Pagal galimybes stengiamės dalyvauti kitų įstaigų organizuojamuose nemokamuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (vienas darbuotojai dalyvavo Kauno apylinkės prokuratūros 

organizuotuose mokymuose susijusiuose su ikiteisminiais tyrimais, jų kokybe, kriminalinės 

žvalgybos tyrimais, praktiniais aspektais).  

 1-ąjį šių metų pusmetį 60 įstaigos darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, mokymuose organizuotuose pagal projektus iš Europos Sąjungos fondų lėšų. 

Darbuotojai dalyvavo Marijampolės pataisos namų vykdomo projekto „Prevencinės grupės 

pareigūnų kvalifikacijos tobulinimas“ organizuotuose mokymuose temomis „Kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras tema „Operacijų planų rengimo mokymai prevencinės grupės skyrių vadams“, 

„Taktinių įgūdžių, susidarius ypatingoms situacijoms laisvės atėmimo vietose mokymai“, Kalėjimų 

departamento prie LR TM vykdomo projekto „Kalėjimų departamento prie LR TM veiklos valdymo 

procesų gerinimas kokybės vadybos priemonėmis“ mokymuose tema „Projektų valdymas“, NPPSS 

projekto „Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“ organizuotuose mokymuose 

temomis „Saugos ir sveikatos komitetų teisiniai aspektai“, „Socialinio dialogo gebėjimų tobulinimo 

ir darbo sąlygų užtikrinimo mokymai“, KD prie LR TM įgyvendinamo 2009 – 2014 m. Norvegijos 

finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos projekto „Įkalinimo įstaigų personalo 

kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“ mokymuose temomis 

„Konfliktinės situacijos ir jų sprendimo būdai“, „Bendravimo įgūdžių ir komandinio darbo 

tobulinimas“, „Motyvacinio pokalbio metodo taikymas“, „Bendravimo su skirtingomis įkalintų 

asmenų grupėmis įgūdžiai“. 

 Dauguma darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją, dalyvavo Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro organizuotuose kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. Iš viso per pirmąjį šių metų pusmetį kvalifikaciją tobulino 89 įstaigos 

darbuotojų  167 kartus, 60 iš jų – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Mokymo centre, 7 jaunesnieji pareigūnai ir vienas karjeros valstybės tarnautojas baigė 

įvadinio mokymo kursus.   Per pusmetį kvalifikaciją jau tobulino beveik visų Alytaus pataisos namų 

struktūrinių padalinių darbuotojai, kai kurie  ir po keletą kartų:  
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  8 lentelė 

Darbuotojai, kurie kėlė kvalifikaciją Iš viso 
KD Mokymo 

centre 
Užsienyje 

Įvadiniame 

mokyme 

Vyriausieji ir vyresnieji pareigūnai 15/40 12 0 0 

Pareigūnai 36/78 28 0 0 

Jaunesnieji pareigūnai 23/28 11 0 7 

Valstybės tarnautojai 3/6 3 0 1 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis 
12/15 6 0 0 

Iš viso darbuotojų skaičius, kurie kėlė 

kvalifikaciją 
89/167 60 0 8 
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 2015-06-01 parengtas ir patvirtintas 2014/2015 metų jaunesniųjų pareigūnų mokymo 

tarnybos vietoje įgytų žinių tikrinimo testas Nr. 4-4014. Jaunesniųjų pareigūnų mokymo tarnybos 

vietoje įgytų žinių tikrinimas organizuotas ir vykdytas 2015-06-03 ir 2015-06-05 dienomis (protokolų 

Nr. 2015-06-03 Nr. 4-4101; 2015-06-05 Nr. 4-4166). 

 Pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas vyko 2015 m. vasario 12, 13  ir 19 dienomis 

(Pareigūnų kvalifikacijos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio protokolai 2015-02-12 

Nr. 4-1556 ir Nr. 4-1557; 2014-02-13 Nr. 4-1626; 2015-02-19 Nr. 4-1697). Įvertinta 74 pareigūnų 

tarnybinė veikla. 8 pareigūnams suteikta 3-ia kvalifikacinė kategorija,  4 pareigūnams suteikta 2-a 

kvalifikacinė kategorija, 5 – 1-a kvalifikacinė kategorija. 
                                                                                                                                                    9 lentelė 

Darbuotojai, turintys 

kvalifikacines kategorijas ar 

klases 

Vyriausieji 

ir vyresnieji 

pareigūnai 

Pareigūnai 
Jaunesnieji 

pareigūnai 

Karjeros 

valstybės 

tarnautojai 

Darbuotojai, 

dirbantys 

pagal DK 

Iš viso 21 47 121 2 - 

Pirmą 16 9 4 1 - 

Antrą 5 31 26 0 - 

Trečią 0 7 91 1 - 

  

 Laisvos Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų pareigybėms užimti skelbtos trys 

atrankos: Alytaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. P-65 paskelbta 

atranka laisvoms Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigybėms užimti, dokumentus 

pateikė 10 pretendentų, reikalavimus atitiko ir 2015-06-25 organizuotoje atrankoje dalyvavo vienas 

pretendentas, kuris buvo atrinktas ir į pareigas paskirtas 2015-07-05 Alytaus pataisos namų 

direktoriaus 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. P-116. Alytaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. 

gegužės 22 d. įsakymu Nr. P-93 paskelbta atranka laisvoms Apsaugos ir priežiūros skyriaus 

prižiūrėtojo pareigybėms užimti, dokumentų nepateikė nei vienas pretendentas. Alytaus pataisos 

namų direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. P-101 paskelbta atranka laisvoms Apsaugos ir 

priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigybėms užimti, dokumentus pateikė  6 pretendentai, šiuo metu 

visi jie išsiųsti į CMEK pasitikrinti sveikatą, atliekamas jų specialusis patikrinimas.  

 Alytaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. P-84 paskelbta 

atranka Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko pareigybei užimti, dokumentus pateikė 3 

pretendentai, 2015-06-25 organizuotoje atrankoje dalyvavo 2 pretendentai, vienas jų atrinktas ir į 

Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko pareigas perkeltas 2015-07-07 Alytaus pataisos 

namų direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. P-114. 

 Alytaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. P-85 paskelbtas 

konkursas Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo pareigoms užimti. Dokumentų nepateikė nei vienas 

pretendentas. Alytaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. birželio 9 d. įsakymu vėl skelbtas 

konkursas, dokumentus pateikė vienas pretendentas, atitiko reikalavimus, tačiau į 2015-07-15 

organizuotą konkursą (Alytaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. P-119) 

neatvyko. 

 Trims pareigūnams išduotas leidimai dirbti kitą darbą,  suskaičiuoti ir patvirtinti 

Lietuvos valstybei ir pareigūno tarnybos stažai naujai priimtiems pareigūnams, pasibaigus išbandymo 

terminui parengti dokumentai ir suteikti tarnybiniai rangai 9 jaunesniesiems pareigūnams, 4 

pareigūnams pratęsta tarnyba. 

 Parengti ir patvirtinti Pareigūnų, kuriems pagal pateiktus prašymus kompensuojamos 

važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidos, sąrašai.  

 Parengtos ir išsiųstos į Kalėjimų departamentą Personalo pusmetinė ataskaita, 

pareigūnų drausmės pusmetinė ataskaita, informacija apie kvalifikacijos kėlimą. 

 Nuteistiesiems suteikta 14 teisinių konsultacijų, patvirtinta 40 nuteistųjų notariniai 

veiksmų, užregistruota 80 sutarčių. Per pusmetį pradėtos 54 teisminės bylos teismuose, 44 – dėl 

nuteistųjų laikymo sąlygų, 3 – dėl pareigūnų uniformų, 3 – dėl darbo užmokesčio, 2 – dėl nuobaudų 

nuteistiesiems ir 2 dėl kitų reikalavimų. Per pirmąjį šių metų pusmetį teismuose buvo prašoma 
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priteisti 1309092,3 €, priteista – 2426,91 € (350,68 € dėl nuteistųjų laikymo sąlygų ir 2076,23 € dėl 

pareigūnų uniformų).  

 2015 m. kovo mėnesį suorganizuotas ir atliktas Pareigūnų periodinis profilaktinis 

sveikatos patikrinimas. Parengtas ir pateiktas Pareigūnų planuojamų patikrinti privalomąjį periodinį 

profilaktinį sveikatos patikrinimą VšĮ Alytaus poliklinikoje sąrašas (2015-02-18 Nr. 4-1661).  

Sveikatą pasitikrino 123 pareigūnai. 

 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 

2015 m. sausio 23 d. įsakymu  Nr. V-23 pakeitus Alytaus pataisos namų statutinių valstybės tarnautojų 

pareigybių sąrašą, 216 pareigūnų buvo inicijuotos neeilinės atestacijos dėl perkėlimo į kitas pareigas, 

parengti dokumentai, įvykdytos atestacijos bei visi šie pareigūnai perkelti į kitas pareigas. 

 2015-03-01 įsigaliojus naujai Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos statuto redakcijai suteikti aukštesni tarnybiniai rangai 141 

pareigūnui. 

NUTEISTŲJŲ KAITA 

 

           Lyginant 2015 m. liepos 1 d. su 2014 m. liepos 1 d.  Alytaus pataisos namuose nuteistųjų 

skaičius sumažėjo 87 nuteistųjų arba 6,6 % (2015 m. – 1234 nut., 2014 m. – 1321 nut.).                              

         Lyginant ataskaitinius laikotarpius matyti, kad sumažėjo nuteistųjų judėjimas (42). 2015 

m. 1-ą pusmetį iš viso atvyko 1150 nuteistųjų, o 2014 m. 1-ą pusmetį - 1192 nuteistųjų. Mažiau 

etapuotų į izoliatorius, areštines (2015 m. 1-ą pusmetį – 676, 2014 m. 1-ą pusmetį – 734), daugiau 

paleista į laisvę (2015 m. 1-ą pusm. – 316, 2014 m. 1-ą pusm. – 296). 

 
                Per 2015 m. 1-ą pusmetį mažiau nustatyta defektinių bylų negu 2014 m. 1-ą pusmetį 6.   

                Pateikiama informacija apie Lygtinio paleidimo posėdžių statistiką, skliausteliuose nurodant 

2014 m. 1-o pusmečio informaciją.: 

              2015 m. 1-ą pusmetį buvo organizuotas 21 (20) Lygtinio paleidimo komisijos posėdis.  

Komisijaja posėdžių metu iš viso išnagrinėjo 225 (243) nuteistųjų prašymus lygtinai paleisti iš 

pataisos įstaigos iš jų 77 (86) pakartotini prašymai, 35 (21) prašymai lygtinai paleisti, taikant 

intensyvią priežiūrą. Komisija 105 (98) nuteistųjų prašymus patenkino, 120 (145) prašymų atmetė. 

Teismui iš pateiktų tvirtinimui 105 (98) komisijos nutarimų dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigos patvirtino tik 33 (39). 

                Per  2015 m. 6 mėn.  47  nuteistiesiems  suteiktos trumpalaikės išvykos į namus, o per 2014 

m. 1-ą pusmetį 33 trumpalaikės išvykos į namus (skirtumas 14 nuteistųjų). 

               Per 2015 m. 6 mėnesius buvo paruošta ir išsiųsta 14 nuteistųjų malonės prašymų, o per 2014 

m. 6 mėn. - 18 nuteistųjų  malonės prašymų.  Praėjusį pusmetį, kaip ir 2014 m. 1-ą pusm. nebuvo 

suteikta Lietuvos Respublikos Prezidentės malonė. 
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Nuteistųjų kaitos suvestinė             
                                                                                                                                                     10 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai 

2015 m. 

I pusm. 

2014 m. 

1 pusm. 
Skirtumas 

1 Nuteistųjų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1234 1321 -87 

2 Viso atvyko nuteistųjų 1151 1192 -41 

2.1 - iš jų naujai atvykę 241 264 -23 

3 Viso išvyko nuteistųjų : 1262 1269 -7 

3.1 - etapuoti į kitas pataisos įstaigas (LAVL, TI)  944 973 -29 

3.2 
- pagal nuosprendžio pakeitimą kasacine ar 

apeliacine tvarka 

 

0 

 

0 

 

0 

3.3 - mirusių 0 0 0 

3.4 - paleisti į laisvę, iš jų 316 296 +20 

3.4.1 - pasibaigus bausmės terminui 281 257 +24 

3.4.2 - pagal lygtinį atleidimą nuo bausmės prieš terminą 0 0 0 

3.4.3 - pagal lygtinį paleidimą iš laisvės atėmimo vietos 35 39 -4 

3.4.4 - pagal malonės prašymą 0 0 0 

3.4.5 - pagal amnestijos įstatymo aktą 0 0 0 

                    

 

NUTEISTŲJŲ KRIMINOGENINĖ CHARAKTERISTIKA 

 

                   Analizuojant Įskaitos skyriaus pateiktus informacinius duomenis matyti, kad  didesnės 

dalies nuteistųjų  bausmės terminas yra:  nuo 1 iki 3 metų – 363 nuteistiesiems, nuo 3 iki 5 metų – 

331;  nuo 5 iki 10 metų – 311. 

                   Nuteistųjų skaičius pagal amžių:  nuo 21 iki 30 metų imtinai – 278; 

                                       nuo 30 iki 40 metų imtinai – 498; 

                                        nuo 40 iki 50 metų imtinai – 306. 
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                   Kaip ir kasmet pataisos namuose daugiausiai yra nuteistųjų, atliekančių bausmę už 

vagystes ir plėšimus, tai sudaro 39,2 % viso nuteistųjų skaičiaus. Nuteistų už sunkius smurtinius ir 

nukreiptus prieš asmenį nusikaltimus 30 %  ir 30,8 % -  už kitus nusikaltimus.  

                   Padaugėjo nuteistųjų, teistų už: išžaginimą, sukčiavimą, turto prievartavimą, 

kontrabandą. 

                  Sumažėjo  teistų   už: tyčinį sunkų kūno sužalojimą, vagystę, plėšimą, vagystę, padarytą 

stambiu mastu, nusikalstamą susivienijimą,  nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis, 

chuliganizmą.                 

Nuteistųjų kriminogeninė charakteristika                                                                                          

                   11 lentelė 

 

Rodikliai  

Nuteistųjų 

skaičius 

2015 m. 

1 pusm 

Nuteistųjų 

skaičius 

2014 m. 

1 pusm. 

Skirtumas 

Padidėjimo,

sumažėjimo

proc. 

Nuteisti už: 

- tyčinį nužudymą (129 str.) 

 

217 

 

218 

 

-1 

 

-0,5 

- nužudymą dėl neatsargumo (132 str.) - - X X 

- tyčinis sunkus kūno sužalojmas (135 str.) 69 74 -5 -6,8 

- išžaginimas (149, 150 str.) 61 58 +3 +5,2 

- chuliganizmas (284 str.) 20 21 -1 -4,8 

- plėšimas (180 str.) 214 227 -13 -5,7 

- vagystę (178 str.) 249 318 -69 -21,7 

- vagystę, padarytą stambiu mastu (178³ str.) 21 23 -2 -8,7 

- turto prievartavimą (181 str.) 28 27 +1 +3,7 

- sukčiavimą (182 str.) 114 107 +14 +6,5 

- nusikalstamą susivienijimą (249 str.) 5 6 -1 -16,7 

- kontrabanda (199 str.) 7 5 +2 +40 

- nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis  

 medžiagomis (259-268 str.) 

 

37 

 

 

52 

 

-15 

 

-28,8 

- už kitus nusikaltimus 187 179 +8 +4,5 

             

KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ 

 

                   Kriminogeninė būklė pataisos namuose per 2015 m. pirmąjį pusmetį buvo gera, nes 

sunkių nusikaltimų neužfiksuota.  

 

Palyginimui su 2014 m. 1-u pusmečiu pateikiame ikiteisminių tyrimų lentelę 

                   12 lentelė 

Ikiteisminiai tyrimai pradėti 
2015 m.  

1 pusm. 

2014 m.  

1 pusm. 
Skirtumas 

Dėl sveikatos sutrikdymo 4 4 0 

Dėl neteisėto narkotinių medžiagų gaminimo, įgijimo, 

laikymo, gabenimo, siuntimo arba realizavimo 
13 5 +8 

Kita 3 1 +2 

Iš viso  20 10 +10 
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     Kriminalinės žvalgybos skyriaus etatai nesukomplektuoti, šiuo metu laisva viena 

vyresniojo inspektoriaus pareigybė. Šiame skyriuje iš viso nuo 2014-05-02 yra 10 statutinių valstybės 

tarnautojų pareigybių: 1 skyriaus viršininkas, 1 vyriausiasis specialistas (imunitetui), 1 vyriausiasis 

specialistas, 2 vyresnieji inspektoriai (kriminalinei žvalgybai), 5 vyresnieji inspektoriai bei 1 laiškų 

tikrinimo ir pristatymo inspektoriaus pareigybė, darbo kodekso pagrindais.   

 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų atlikti tarnybiniai tyrimai 

                   13 lentelė 

2015 m. 1- as pusm.  2014 m. 1-as pusm. Skirtumas 

330  259 +71 

                  

                  2015 m. 1-ą pusmetį pareigūnų atžvilgiu pravesti 43 tarnybiniai tyrimai – 2014 m. 1-ą pusmetį 9. 

 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų priimti nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminius 

tyrimus atlikus įvykių patikslinimus vadovaujantis LR BPK 168 str. 

                   14 lentelė 

2015 m. 1- as pusm.  2014 m. 1-as pusm. Skirtumas 

123 87 +36 

Vykdant kriminalinę žvalgybą išsiųsta pranešimų į Kalėjimų departamentą prie Teisingumo 

ministerijos 

                  15 lentelė 

2015 m. 1 pusm. 2014 m. 1 pusm. Skirtumas 

33 Kriminalinė žvalgyba 

nebuvo vykdoma 
+33 

 

                    Iš visų duomenų matyti, kad kriminogeninė situacija pataisos namuose nėra bloga, nors 

būtina įvertinti, jog skyriuje iki 2015-05-04 trūko dviejų, po to vieno darbuotojo ir jų darbo krūvį turi 

išsidalinti kiti darbuotojai.  

                   Analizuojant turimus duomenis, pastebima, kad nebuvo įvykdyta nusikalstamų veikų, 

kuomet įstaigos pareigūnai apipilami skysčiu ar išmatomis. Tokie įvykiai 2014 metais buvo 

dažniausiai fiksuojami 9 lokaliniame sektoriuje, nusikaltimus vykdė nuteistieji dirbantys tvarkdariais, 

todėl 2014 metų 2 pusmečio pradžioje jie buvo perkelti į 10 lokalinį sektorių ir į 9 lokalinį sektorių 

įleidžiami tik tvarkymui skirtam laikui. 

                   Matoma, kad nuteistiesiems vis dar patenka draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų, 

tačiau ikiteisminių tyrimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis 

medžiagomis, mažėja. 

                    2015 m. 1-ą pusmetį buvo pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai dėl sveikatos sutrikdymo, iš jų 

1  jau perduotas prokuratūrai kaltinamojo akto surašymui ir 1 nutrauktas, o dėl kitų artimiausiu metu 

bus priimti procesiniai sprendimai.  

                   Ženkliai padidėjo priimtų nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes ypatingai 

uždaroje zonoje daugiau užfiksuota savęs žalojimų atvejų, dėl kurių taip pat yra atliekami 

patikslinimai vadovaujantis LR BPK 168 str. 

                   Per 2015 pirmą pusmetį analizuojant gautą informaciją bei duomenis ar pavedimus iš 

policijos komisariatų  matyti, kad sukčiavimai mobiliojo ryšio telefonais bei kompiuterių pagalba 

(Skype ar kitų internetinių programų pagalba), suaktyvėjo 1, 2 ir 3 lokaliniuose sektoriuose, kuriuose 

nėra įrengta mobiliojo ryšio slopinimo įrenginių, lyginant su 2014 metų pirmu pusmečiu jų skaičius 

galima sakyti panašus. 2015 metų pirmąjį pusmetį siekiant užkardyti tokias veikas, gavus duomenų 
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(vykdant kriminalinę žvalgybą ar iš kitų teisėsaugos institucijų) apie sukčiaujančius nuteistuosius, jie 

nuolat buvo siūlomi Skirstymo komisijai perkelti į lokalinius sektorius, kuriuose yra įrengti mobiliojo 

ryšio slopintuvai.  

             Taip pat įvertinus gautus duomenis apie 1, 2, 3 lokalinio sektoriaus nuteistuosius 

organizuojančius draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų permetimus iš laisvės, nuolat buvo 

sudarinėjami tokių nuteistųjų sąrašai ir siūlomi Skirstymo komisijai perkelti į lokalinius sektorius, 

kuriuose yra įrengti mobiliojo ryšio slopintuvai. Dalis šių nuteistųjų gyvena paskirtuose būriuose, 

tačiau didžioji dalis atsisakė gyventi paskirtuose būriuose, nors jokių atsisakymo priežasčių nenurodė. 

Toks jų elgesys buvo vertinamas kaip teisėtų administracijos nurodymų nevykdymas bei uždaryti į 

baudos izoliatorių ar kamerų tipo patalpas. 

            Vertinant narkotinių ar psichotropinių medžiagų patekimą į pataisos namus akivaizdu, kad jie 

pagrindinai patenka įnešant po ilgalaikių pasimatymų kūno ertmėse, gautuose laiškuose ar 

smulkiuosiuose paketuose su spauda - mažais kiekiais, nes permetimų ar  „šūvių“ iš laisvės į pataisos 

namų teritoriją per pirmą šių metų pusmetį, lyginant su 2014 metų pirmu sumečiu, užfiksuota ženkliai 

mažiau. 2015 m. 1 pusmetį užfiksuotas vienas atvejis kai pasimatymų biure buvo aptikta narkotinių 

ar psichotropinių medžiagų pas nuteistųjų artimuosius, taip pat trys atvejai atvejis kai pasimatymų 

biure, smulkiuosiuose paketuose buvo aptikta narkotinių ar psichotropinių medžiagų, dėl šių faktų 

buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, kurie vėliau, tolimesniam tyrimui, buvo perduoti Alytaus apskrities 

vyriausiajame policijos komisariato pareigūnams. 

            2015 m. 1-ą pusmetį Kriminalinės žvalgybos skyriuje, siekiant efektyvesnio skyriaus 

nuostatuose numatytų tikslų ir funkcijų vykdymo, buvo pakeistas Alytaus pataisos namų įsakymas dėl 

aptarnaujamų objektų ir pagrindinių funkcijų paskyrimo šio skyriaus pareigūnams, kurio pagrindu vieni 

pareigūnai atlikinėja ikiteisminius tyrimus, o  kiti kriminalinės žvalgybos tyrimo bylas.  Be to 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai toliau ypatingą dėmesį skyrė susipažinimui su nuolat naujai 

gaunamomis tvarkomis susijusiomis su Kriminalinės žvalgybos vykdymu.  

               

APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Per 2015 metų pirmąjį pusmetį Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai atliko 58 

tarnybinius tyrimus dėl nuteistųjų neteisėtų veiksmų (per 2014 m. pirmąjį pusmetį – 64). Apsaugos 

ir priežiūros skyriaus pareigūnai daugumą tarnybinių tyrimų atlieka dėl aparatūros, maisto produktų 

ir kitų draudžiamų daiktų paimtų iš nuteistųjų.  Kasdien daromos nuteistųjų, jų gyvenamųjų, darbo 

patalpų, teritorijų planinės ir neplaninės kratos ir apžiūros. Be šių kratų per 2015 metų pirmąjį pusmetį 

buvo padarytos 23 bendrosios planinės, neplaninės kratos, per 2014 metų pirmąjį pusmetį buvo 

padarytos 23 bendrosios kratos. Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2014-06-26 įsakymo Nr. V-262, 3.2 punktu Alytaus pataisos 

namuose įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš jos asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimai vyksta nuolat. 

Per 2015 metų pirmąjį pusmetį buvo atliktos 1497 įeinančių (išeinančių) į pataisos įstaigą asmenų 

(darbuotojų) apžiūros ir jų daiktų patikrinimai. Be šių patikrinimų per 2015 metų pirmąjį pusmetį 

buvo padaryta 51 netikėta asmenų įeinančių (išeinančių) į pataisos namus apžiūra ir daiktų 

patikrinimai, per 2014 metų pirmąjį pusmetį padarytos 60.  Draudžiamų daiktų pas įstaigos 

darbuotojus nebuvo rasta. Nuolat naudojamas tarnybinis šuo medžiagų pripažintų narkotinėmis ir 

psichiką veikiančiomis paieškoje. Per 2015 metų pirmąjį pusmetį panaudotas 23 kartus, per 2014 

metų pirmąjį pusmetį  23. 2015-05-11, 2-jo būrio gyvenamosiose patalpose, tarnybinis šuo aptiko 0,5 

gramo neaiškios kilmės medžiagos (įtariama, kad tai psichiką veikiančios medžiagos). Per 2015 metų 

pirmąjį pusmetį vadovaujantis Vidaus tvarkos taisyklių 57 punktu buvo 9 kartų pasverti nuteistųjų 

asmeniniai daiktai, per 2014 metų pirmąjį pusmetį 7 kartus. Per 2015 metų pirmąjį pusmetį 11 kartus 

buvo panaudotos specialiosios priemonės nuteistųjų atžvilgiu.  2014 m. 1 pusmetis – 7 panaudojimo 

atvejai. Per 2015 metų pirmąjį pusmetį buvo patikrinti 355 nuteistieji dėl narkotinio ar psichotropinio 

apsvaigimo. Iš jų nustatyti 124  apsvaigimo atvejai – 35 %. (2014 m. - 339 patikrinimai). Per 2015 

metų pirmąjį pusmetį 91 kartus buvo organizuotas neplaninis konvojus. 2014 m. – 38. Pastebimas 
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žymiai padidėjęs neplaninių konvojavimo atvejų (dėl konsultacijų). Per 2015 metų pirmąjį pusmetį 

31 kartą buvo tikrinamos nuteistųjų kūno ertmės. 

  Kalbant apie uždraustus nuteistiesiems turėti daiktus ir jų patekimą į pataisos namus, 

atkreiptas dėmesys į tai, kad vyksta permetimai, šūviai iš savadarbiu prietaisu iš vandentiekio 

teritorijos, esančios šalia pataisos namų, nuo buvusios VRM kuopos teritorijos, nuo gyvenamojo 

namo Ulonų 8 į 1, 3 ir 4 lokalinius sektorius ir „Nakvynės namų“, dažnai mesdavo į gamybinės zonos 

teritoriją. Galima pasakyti, kad permetimai į pataisos namus galimi ir vyksta visose apsaugos 

perimetro vietose. Į pataisos namų teritoriją metami mobilieji telefonai, medžiagos pripažintos 

narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis, alkoholis ir kiti draudžiami nuteistiesiems turėti daiktai. Per 

2015 metų pirmąjį pusmetį buvo 40 permetimų-šūvių atvejai (34 kartus permetimai buvo paimti 

pareigūnų), per 2014 metų pirmąjį pusmetį –  43 atvejai. Pastaruoju metu daugiau vykdomi 

permetimai. Pastebimas šūvių sumažėjimas pasikeitus Baudžiamojo kodekso normoms dėl 

šaunamojo prietaiso traktavimo. 

  Per 2015 metų pirmąjį pusmetį balandžio 14, birželio 4 ir 6, birželio 3, 5 dienomis buvo 

organizuotos šaudymo pratybos ir įskaitos pareigūnams ir jaunesniesiems pareigūnams. Birželio 3 ir 

5 dienomis pravestos pareigūnų bendro fizinio ir kovinio pasirengimo įskaitos. 

 2015 m. birželio 23 d. vyko bendrieji mokymai-pratybos ir bendroji krata su Viešojo saugumo 

tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnais kartu su Kalėjimų departamento prevencine 

grupe. 

       Alytaus pataisos namuose užkardant draudžiamų turėti nuteistiesiems daiktų patekimą į 

Alytaus pataisos namus yra vykdomos šios priemonės: 

1. Organizuojami netikėti įeinančių (išeinančių) į pataisos namus asmenų ir daiktų patikrinimai; 

2. Vykdomas Alytaus pataisos namų pareigūnų patruliavimas pataisos namų teritorijos vietose, 

kuriose yra didesnė permetimų tikimybė; 

3. Asmenų, įeinančių į pasimatymus, daiktų ir pašto bei perduodamus drabužių ir avalynės 

siuntinių, smulkiųjų paketų su spauda tikrinimas bagažo patikros prietaisu (introskopu); 

4. Organizuojami pakartotiniai netikėti asmenų bei transporto priemonių patikrinimai transporto 

praleidimo punkte panaudojant tarnybinį šunį; 

5. Kaip viena iš prevencinių priemonių pasimatymų biuro laukiamajame atnaujinama 

informacija apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų paėmimą iš asmenų, bandžiusių jas 

perduoti nuteistiesiems; 

6. Kaip viena iš prevencinių priemonių pasimatymų biuro laukiamajame iškabinta informaciją 

apie asmenų administracinę ir baudžiamąją atsakomybę už narkotinių, psichotropinių bei kitų 

nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų perdavimą nuteistiesiems; 

7. Pasitarimų su pareigūnais bei darbuotojais metu aiškinama atsakomybė už veikas, numatytas 

LR BK 259 atr. Ir 260 str. Bei LR ATPK 191 str.; 

8. Pasimatymų biuro kambariuose organizuojamos netikėtos patalpų bei asmenų, esančių 

pasimatyme, asmens bei daiktų apžiūros bei patikrinimai pasitelkiant tarnybinį šunį; 

9. Išaiškinami nuteistieji, kurie bausmės atlikimo metu organizuoja narkotinių, psichotropinių 

medžiagų ar draudžiamų daiktų patekimą į pataisos namus, jų atžvilgiu taikomos prevencines 

priemones; 

10. Bendradarbiaujama su Alytaus apskrities VPK pareigūnais, siekiant išaiškinti asmenis, 

tiekiančius narkotines bei psichotropines medžiagas ar kitus draudžiamus nuteistiesiems turėti 

daiktus, bei užkardyti jų veikas, taikyti prevencines priemones; 

11. Ribojamas nuteistųjų, dirbančių VĮ prie Alytaus pataisos namų gamybinėje zonoje, judėjimas. 

Įvestas leidimų režimas; 

12. Organizuojami netikėti patikrinimai nuteistųjų, išeinančių (grįžtančių) iš / į  8-o ir 9-o 

lokalinių sektorių į pamokas bei gamybinę praktiką, o taip pat kontroliuojamas jų judėjimas; 

13. Organizuojami netikėti patikrinimai nuteistųjų, turinčių teisę išvykti be sargybos arba be 

palydos, jiems grįžtant iš darbo; 
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14. Esant įtarimui ar turint duomenų atliekama nuteistųjų, išeinančių iš ilgalaikių pasimatymų, 

visą asmens bei kūno ertmių apžiūrą pasitelkiant medikus; 

15. Analizuojama draudžiamų daiktų (permetimų) patekimo vieta ir laikas bei taikomos 

prevencines priemonės; 

16. Panaudojant tarnybinį šunį atliekamos kratos ir patalpų apžiūros nuteistųjų buvimo vietose; 

17. Atliekamas netikėtas vienkartinių švirkštų, jų apskaitos patikrinimas Sveikatos priežiūros 

tarnyboje; 

18. Organizuojamos bendrosios planinės ir neplaninės kratos; 

19. Vaizdo stebėjimo sistemos pagalba nuolat stebima pataisos namų teritorija, nuteistųjų 

judėjimas gyvenamojoje, gamybinėje ir uždaroje zonose; 

20. Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų budinčiųjų pamainų instruktavimo metu aiškinama 

apie atsakomybę už neteisėtus ryšius su nuteistaisiais; 

21. Griežtai kontroliuojama nuteistųjų vaistų įsigijimo bei išdavimo tvarką; 

22. Įrengtos gaudyklės vietose, kur yra didesnė permetimų tikimybė;  

23. Įrengta prižiūrėtojams pakyla stebėjimui, prie gyvenamojo namo Ulonų 8, dėl permetimų 

užkardymo; 

24. Įrengti nauji stacionarūs priežiūros postai 2,3,5,6,7,8,9 ir 10 lokaliniuose sektoriuose, 

efektyvesniam patruliavimui įrengti praėjimai tarp 1, 2 ir 3 lokalinių sektorių; 

25. Įrengtos mobiliojo ryšio slopinimo sistemos, vaizdo stebėjimo kameros ir jos pradėtos 

eksploatuoti 8, 9, 10, 4, 5 ir 6 lokaliniuose sektoriuose; 

26. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros KPP-6,  KPP-4 ir visuose lokaliniuose sektoriuose; 

27. Įrengta kamerinė sistema 4, 5 ir 6 lokaliniuose sektoriuose;. 

28. Įrengta pusiau kamerinė sistema 1, 2, 3, 7, 8, 9 ir 10 lokaliniuose sektoriuose, koridoriai nakčiai 

rakinami; 

29. Gyvenamojoje ir uždaroje zonoje patruliuojant nuolat naudojami vaizdo ir garso įrašymo 

registratoriai; 

30. Įrengti (perkelti) vaizdo monitoriai įstaigos išorei stebėti apsaugos budinčiosios pamainos 

patalpose.  

 

Paimti draudžiami daiktai iš nuteistųjų ir bandant perduoti nuteistiesiems 

                                                                          16 lentelė 

Rodikliai 
2015 m. 

1 pusm. 

2014 m.  

1 pusm. 
Skirtumas 

Padidėjimo, 

sumažėjimo 

proc. 

Peiliai ir kiti pjaunantys-duriantys daiktai 

(vnt.)  
14 22 -8 -36.4 

Spiritiniai gėrimai (l) 25,6 24,2 +1,4 +5,8 

Alkoholio raugas (l) 740 901 -161 -17.9 

Pinigai:     

 - litai - 30 -30 -100 

 - eurai 15,65 - +15.65 +100 

Medžiagos, pripažintos narkotinėmis ir 

psichiką veikiančios (g) 

21,3659 35,2871 -13,9212 -39,4 

Mobilieji telefonai ( vnt.) 471 475 -4 -0,8 

SIM kortelės (vnt.) 363 725 -362 -50 

Švirkštai (vnt.) 42 49 -7 -14,3 
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                 Pastebimas sumažėjimas paimtų draudžiamų daiktų iš nuteistųjų ir piliečių: peilių ir kitų 

pjaunančių-duriančių daiktų, alkoholio raugo kiekis, medžiagų, pripažintų narkotinėmis ir psichiką 

veikiančiomis kiekis, mobiliųjų telefonų, švirkštų, pinigų ir SIM kortelių skaičius. Išaugo spiritinių 

gėrimų paimtų iš nuteistųjų kiekis.   

      

SOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS INFORMACIJA 

 

                 Įstaigoje esančių asmenų drausmės bei taikytų jų atžvilgiu drausminių priemonių 2015 

metų pirmojo pusmečio duomenis lyginome su 2014 metų pirmojo pusmečio duomenimis. 

                 Įstaigoje stebimas laikomo kontingento mažėjimas. Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 2,4 %. 

Nežymus nuteistųjų skaičiaus mažėjimas įtakojo ir iš viso užregistruotų drausmės pažeidimų 

skaičiaus (2014 m. 1-ą pusmetį – 4181; 2015 m. 1-ą pusmetį - 3254) ir sumažėjo 2,1 %. Nuteistųjų 

skaičiaus mažėjimas įtakojo ir skirtų drausmės pažeidėjams nuobaudų nutarimais ar įsakymais 

skaičiui, jis mažėjo 12,8 % (2014 m. 1-ą pusmetį – 2170; 2015 m. 1-ą pusmetį - 1891). Toks skiriamų 

nuobaudų nutarimais ir įsakymais skaičius lyginant su užregistruotų pažeidimų skaičiumi pateikia, 

kiek procentų sudaro drausminio poveikio priemonės iš bendro užregistruotų pažeidimų skaičiaus. 

2014 m. 1-ą pusmetį buvo 51,9 %, o 2015 m. 1-ą pusmetį 41,8 %. Drausminių poveikio priemonių 

taikymo procentas iš visų užregistruotų pažeidimų skaičiaus pateikia, kiek taikoma kitų auklėjamojo 

poveikio priemonių už padarytus pažeidimus. 4 atvejais padaugėjo fizinio smurto naudojimo prieš 

kitus asmenis (2014 m. 1-ą pusm. – 14; 2015 m. 1-ą pusm. - 18 ). Padidėjo 14 atvejų alkoholinių 
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gėrimų ir jų surogatų vartojimo (2014 m. 1-ą pusm. – 50; 2015 m. 1-ą pusm. - 64). Narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo lyginamoji analizė pateikia kokių medžiagų daugiau vartojama, 

nes per 2014 m. pirmąjį pusmetį už narkotinių medžiagų vartojimą bausta 93, 2015 m. pirmą pusmetį 

– 124, už psichotropinių medžiagų vartojimą per 2014 m. pirmąjį pusmetį 0 kartų, o 2015 m. pirmą 

pusmetį 1 kartą. Bendras šių medžiagų vartojimo atvejų skaičius padidėjo 32 kartus. Sumažėjo 30,4% 

uždraustų daiktų gaminimo, įsigijimo ir laikymo atvejų (2014 m. 1-ą pusm. – 315; 2015 m. 1-ą pusm. 

- 219). Sumažėjo 25,1 % įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymo atvejų (2014 m. 1-ą pusm. – 978; 

2015 m. 1-ą pusm. - 732). Įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymo atvejų skaičius padidėjo 

1.9 % (2014 m. 1-ą pusm. – 720; 2015 m. 1-ą pusm. - 734).  

 

Drausminę būklę pataisos namuose apibūdinantys duomenys 
                                                                                                                                                                                 17 lentelė 

 

Rodikliai 

 

2015 m.  

1 pusm. 

2014 m.  

1 pusm. 
Skirtumas 

Padidėjimo, 

sumažėjimo 

proc. 

Iš viso užregistruota drausmės pažeidimų 3254 4181 -927 -22,2 

Skirta nuobaudų nutarimais 1891 2170 -279 -12,8 

Iš viso pažeidėjų, kuriems nuobaudos 

skirtos nutarimais arba įsakymais  

 

1163 

 

1657 

 

-494 

 

-29,8 

Drausmės pažeidimai: 

-fizinio smurto naudojimas prieš kitus asmenis, 

-alkoholinių gėrimų ir jų surogatų vartojimas, 

-narkotinių medžiagų vartojimas, 

-psichotropinių medžiagų vartojimas, 

- uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas, laikymas, 

- įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas, 

- administracijos reikalavimų nevykdymas 

 

18 

62 

124 

1 

219 

730 

734 

 

14 

50 

93 

0 

315 

978 

720 

 

+4 

+12 

+31 

+1 

-96 

-248 

+14 

 

+28,6 

+24 

+33,3 
1 atveju padidėjo 

-30,5 

-25,35 

+1,9 

  

 Pažeidimų padarytų darbo objektuose įstaigos teritorijoje neužfiksuota per abu 

pusmečius. Pažeidimų padarytų darbo objektuose už įstaigos teritorijos ribų per 2014 m. 1-ą pusmetį 

nebuvo užfiksuota, o 2015 m. 1-ą pusmetį užfiksuota 16 atvejų. Kaip ir 2014 metų pirmąjį pusmetį, 

didžioji dalis drausmės pažeidimų daroma nuo 6.00 val. iki 18.00 val. Pažeidimų padarytų nuo 6.00 

val. iki 18.00 val. sumažėjo 16,4 % (2014 m. 1- ą pusm. – 1340; 2015 m. 1-ą pusm. - 1120). Pažeidimų 

padarytų nuo 18.00 val. iki 22.00 val. padaugėjo 18,3 % (2014 m. 1-ą pusm. – 370; 2015 m. 1-ą pusm. 

- 438). Pažeidimų padarytų nuo 22.00 val. iki 6.00 val. sumažėjo 27,6 % (2014 m. 1–ą pusm. – 460; 

2015 m. 1-ą pusm. - 333). Pažeidimų užfiksuotų poilsio ir švenčių dienomis padaugėjo 88,3 %. 

 

Drausmės pažeidimai 
18 lentelė 

 

Rodikliai 

2015 m.  

1 pusm. 

2014 m.  

1 pusm. 

 

Skirtumas 

Padidėjimo, 

sumažėjimo, proc. 

Darbo objektuose įstaigos ribose 0 0 x X 

Darbo objektuose už įstaigos ribų 16 0 +16 Padidėjo 16 atvejų 

Nuo 6.00 val. iki 18.00 val. 1120 1340 -220 16,4 

Nuo 18.00 val. iki 22.00 val. 438 370 +68 +18,3 

Nuo 22.00 val. iki 6.00 val. 333 460 -127 -27,6 

Poilsio ir švenčių dienomis 373 198 +175 +88,3 
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 Lyginant nuteistiesiems taikytas nuobaudas, papeikimų sumažėjo 22,2 % (2014 m. 1-ą 

pusm. - 597; 2015 m. 1-ą pusm. - 464). 15,1 % sumažėjo uždraudimo iki 1 mėn. pirkti maisto 

produktus atvejų (2014 m. 1-ą pusm. - 581; 2015 m. 1-ą pusm. - 493). 2014 m. pirmąjį pusmetį, kaip 

ir 2015 m. pirmąjį pusmetį didžiausią dalį skirtų nuobaudų sudaro uždarymas į baudos izoliatorių, 

lyginat 2014 m. pirmąjį pusmetį ir 2015 m. pirmąjį pusmetį jų sumažėjo 3,4 % (2014 m. 1-ą pusm. -

841; 2015 m. 1-ą pusm. - 812). 17,1 % sumažėjo perkėlimo į kamerų tipo patalpas atvejų (2014 m. 

1-ą pusm. -109; 2015 m. 1-ą pusm. - 90). Sumažėjo 22 % perkėlimo iš paprastosios grupės į drausmės 

grupę skaičius (2014 m. 1-ą pusm. - 41; 2015 m. 1-ą pusm. - 32).  2014 m. pirmąjį pusmetį, kaip 2015 m. 

pirmąjį pusmetį išlieka tolygus atvejis perkeliant nuteistąjį iš lengvosios grupės į paprastąją grupę, po 1 

atvejį.  

 

Taikytos nuobaudos  
                                                                                                                                                                                 19 lentelė 

 

Rodikliai 
2015 m.  

1 pusm. 

2014 m.  

1 pusm. 

 

Skirtumas 

Padidėjimo, 

sumažėjimo 

proc. 

Papeikimas 464 597 -133 -22,3 

Uždraudimas iki 1 mėn. pirkti maisto produktus 492 581 -89 -15,3 

Uždarymas į baudos izoliatorių 812 841 -29 -3,4 

Perkėlimas į kamerų tipo patalpas 90 109 -19 -17,4 

Perkėlimas iš paprastosios į drausmės grupę 32 41 -9 -22 

Perkėlimas iš lengvosios į paprastą grupę 1 1 nepakito nepakito 

 

 Apibendrinant įstaigoje esančių asmenų drausmės bei jų atžvilgiu taikytų drausminių 

priemonių duomenis, galime daryti išvadą, kad drausmės būklė Alytaus pataisos namuose išlieka 

stabili. Nuteistųjų skaičiui mažėjant, mažėjo ir iš viso užregistruotų pažeidimų skaičius, mažėjo ir 

nuteistiesiems skirtų nuobaudų nutarimais ar įsakymais skaičius. Alkoholinių gėrimų ir jų surogatų 

vartojimo didėjimas parodo, kad nuteistieji ieško alternatyvos narkotinėms medžiagoms. 

Psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimo atvejų skaičiaus didėjimui turėjo įtakos nuteistųjų 

netikėti patikrinimai dėl narkotinio apsvaigimo nustatymo ir kitų priemonių įgyvendinimas.  

Nustatytų uždraustų daiktų gaminimo, įsigijimo arba laikymo atvejų skaičiaus mažėjimas atspindi, 

kad pasiteisino vykdomos prevencinės priemonės taikytos nuteistųjų atžvilgiu numatytos Alytaus 

pataiso namų direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. 1-6 „Dėl 2015 metų narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų bei kitų draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų patekimo į Alytaus pataisos 

namus užkardymo, prevencinių bei profilaktinių priemonių plano patvirtinimo“ plane. Didėjimas 

pažeidimų užfiksuotų poilsio ir švenčių dienomis parodo pasiteisinimą vykdomų prevencinių 

priemonių skirtų nuteistųjų kontrolės sustiprinimui šiomis dienomis. Pareigūnų skiriamas didesnis 

dėmesys (patruliavimas, atsitiktinis testavimas dėl narkotinių medžiagų, kratų atlikimas) 

nuteistiesiems atspindi ir daromų pažeidimų didėjimą. Nuteistųjų kontrolės sustiprinimas atsispindi 

uždraustų daiktų gaminimo, įsigijimo ir laikymo atvejų mažėjime. Nuteistųjų perkeltų iš paprastosios 

į drausmės grupę skaičiaus mažėjimas, uždarymo į baudos (drausmės) izoliatorių skaičiaus 

mažėjimas, perkėlimo į kamerų tipo patalpas mažėjimas, atspindi taikomų prevencinių priemonių 

nuteistųjų atžvilgiu naudą. Pareigūnai aiškinasi nuteistųjų, kurie atsisako gyventi kituose būriuose 

atsisakymo priežastis, siūlo nuteistiesiems galimybes gyventi kituose būriuose, įtraukia į įvairias 

pozityvaus užimtumo priemones ar pataisos programas. Nuteistieji matydami pareigūnų skiriamą 

didesnį dėmesį jų atžvilgiu, bendroje nuteistųjų masėje jaučiasi saugiau, daro mažiau drausmės 

pažeidimų, mažiau laiko turi beprasmiam laisvalaikio praleidimui. Apibendrinant drausmės būklę 

stabilizuojančias priemones paminėtinas ir visuose nuteistųjų lokaliniuose sektoriuose gyvenamų 
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patalpų galimybė užrakinti nuteistuosius nakčiai, visų būrių gyvenamųjų patalpų koridoriuose 

įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Dėl tolygaus nuteistųjų skirstymo tiek kamerose tiek būriuose 

nuteistieji daugiau motyvuoti laikytis ir nepažeidinėti nustatytos vidaus tvarkos, nes mažiau 

neigiamai įtakojami kitų nuteistųjų, o būrių viršininkai didesnį dėmesį gali skirti individualiam ar 

grupiniam darbui su nuteistaisiais.  

 

Drausminę būklę pataisos namuose apibūdinantys duomenys 
                                                                                                                                                                                 20 lentelė 

 

Rodikliai 

 

2015 m.  

1 pusm. 

2014 m.  

1 pusm. 
Skirtumas 

Padidėjimo, 

sumažėjimo 

proc. 

Iš viso užregistruota drausmės pažeidimų 3244 4181 -937 -22,4 

Skirta nuobaudų nutarimais 1891 2170 -279 -12,9 

Iš viso pažeidėjų, kuriems nuobaudos 

skirtos nutarimais arba įsakymais  

 

1163 

 

1657 

 

-494 

 

-29,8 

Drausmės pažeidimai: 

-fizinio smurto naudojimas prieš kitus 

asmenis, 

-alkoholinių gėrimų ir jų surogatų 

vartojimas, 

-narkotinių medžiagų vartojimas, 

-psichotropinių medžiagų vartojimas, 

- uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas, 

laikymas, 

- įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas, 

- administracijos reikalavimų nevykdymas 

 

18 

 

64 

 

124 

1 

219 

 

732 

734 

 

14 

 

50 

 

93 

0 

315 

 

978 

720 

 

+4 

 

+14 

 

+31 

+1 

-96 

 

-246 

+14 

 

+28,6 

 

+30 

 

+33,3 
Padidėjo 1 atveju 

-30,5 

 

-25,2 

+2 

 

NUTEISTŲJŲ UŽIMTUMAS 

 

 Įstaigoje didelis dėmesys yra skiriamas ir pataisos programoms bei pozityvaus užimtumo 

priemonių taikymui, kurios įtakoja nuteistųjų elgesį ir motyvaciją, laikytis nustatytos vidaus tvarkos, 

būti motyvuotiems keisti savo elgesį geresniąja linkme. Socialinės reabilitacijos metu taikomos 

Kalėjimų departamento direktoriaus akredituotos elgesio pataisos programos, nuteistųjų socialinių 

įgūdžių lavinimo ir pozityvaus užimtumo priemonės, teikiama pagalba nuteistiesiems sprendžiant 

asmenines ir socialines problemas, psichologinė pagalba, vykdoma individuali ar grupinė 

psichologinė terapija, taikomos paskatinimo priemonės ir nuobaudos, taip pat vykdomos kitos 

priemonės, kurių įgyvendinimas padėtų nuteistiesiems socialiai reabilituotis.  

                  2015 metų pirmąjį pusmetį įstaigoje buvo vykdomos 14 elgesio pataisos programų. Jose 

dalyvavo, išskyrus dalyvaujančius privalomose programose, 134 nuteistieji. Be Kalėjimų 

departamento direktoriaus akredituotų elgesio pataisos programų, Alytaus pataiso namuose, yra 

vykdomos šios programos: Nuteistųjų Kultūrinio ir meninio ugdymo programa (meno kūrybos 

būrelis); Socialinės ir psichologinės priklausomybių reabilitacijos programa (šiuo metu vykdomas ES 

finansuojamas projektas „Kelias tiesa ir gyvenimas“); Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas (EPP); 

Seksualiai nusikaltusių asmenų terapijos programa (SeNAT); Priklausomų nuo psichiką veikiančių 

medžiagų asmenų reabilitacijos programa; Pykčio ir agresijos valdymo programa; Tikslinių socialinių 

terapinių grupių nuteistiesiems vedimo programa; Anoniminių Alkoholikų (AA) 12 žingsnių 

programa; Narkomanų Anonimų (NA) 12 žingsnių programa; Į problemų sprendimą orentuotos 

trumpalaikės terapijos programa.   

                    Per 2015 metų pirmą pusmetį įstaigoje organizuoti 33 kultūros ir sporto renginiai įstaigos 

mastu. Įstaiga pasižymi gera nuteistųjų sportine baze, todėl daug sportinių renginių buvo organizuota 

sporto srityje. Organizuojant renginius įstaigoje yra kviečiami dalyvauti įvairūs sporto klubai, jų 
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atstovai, nevyriausybinės organizacijos. Nuteistiesiems, kuriems yra suteikta teisė išvykti be sargybos 

arba be palydos yra sudaromos sąlygos dalyvauti sporto bei kultūros renginiuose už įstaigos teritorijos 

ribų Alytaus mieste. Įstaigoje toliau tęsiamas ,,Simuliacinio žaidimo ,,Mano kelias“ 2 versija“. Šio 

žaidimo vykdymo metu nuteistiesiems yra sudaryta galimybė teigiama linkme išmokti organizuoti 

savo veiklą išėjus į laisvę.  

 Alytaus profesinio rengimo centrą 2014–2015 mokslo metais iš 258 priimtų mokytis 

nuteistųjų mokslo metus baigė 213 nuteistieji, kuriems išduoti kvalifikacijos pažymėjimai. 

Nepažangių mokinių buvo 0 %, o pažangumas 100 %. Tai atspindi, kad nuteistieji atlikdami laisvės 

atėmimo bausmę yra suinteresuoti įgyti specialybę. Alytaus profesinio rengimo centre nuteistieji 

galėjo įgyti šešias paklausias specialybes: elektros įrenginių remontininko, suvirintojo elektra 

rankiniu būdu, tekintojo, siuvinių gamintojo, mūrininko betonuotojo ir baldžiaus specialybes. 

Vykdant mokymą Alytaus profesinio rengimo centre yra svarbus turimas išsilavinimas, kad nuteistieji 

sugebėtų įsisavinti pateikiamą medžiagą ir ruošti konspektus paskaitų metu.  

                     Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklą 2014–2015 mokslo metais pradėjo lankyti 196 

nuteistasis. Mokslo metų eigoje mokykloje buvo gana didelis nuteistųjų judėjimas, nes pradėjo 

mokytis atvykę į įstaigą atlikti bausmės nuteistieji, vieniems baigėsi bausmės atlikimo laikas, kiti 

buvo paleisti lygtinai, ar pašalinti iš mokyklos už nepažangumą. 128 nuteistieji baigė mokslo metus. 

17 nuteistųjų (iš 20 pradėjusių mokslo metus) įgijo pagrindinį išsilavinimą. 11 nuteistųjų (iš 20 

pradėjusių mokslo metus) įgijo vidurinį išsilavinimą ir gavo  brandos atestatus. Bendras nuteistųjų 

pažangumas 79,07 % (2013 - 2014 mokslo metais buvo 68,94 %). Paminėtina, kad beraščių nuteistųjų 

skaičius įstaigoje stabilizavosi, nes iš 1234 nuteistųjų atlikusių bausmę 2015 m. liepos 1 d. tik 30 buvo 

be išsilavinimo, neturintys pagrindinio išsilavinimo 374, su pagrindiniu išsilavinimu 412, su viduriniu 

išsilavinimu 376, su aukštesniuoju išsilavinimu 36 ir 6 su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu. 

Žinodami, kad nuteistieji neturintys pagrindinio išsilavinimo negali dalyvauti organizuojamose 

programose dėl nesugebėjimo įsisavinti pateiktos medžiagos buvo ir toliau skiriamas didelis dėmesys 

tokių nuteistųjų motyvacijai stiprinti ir kuo daugiau įtraukti jų į mokymosi procesą.  

 

Nuteistųjų išsilavinimas 

                                                                                                                                                                         21 lentelė 

Rodikliai 2015 m.  

1-ą pusm. 

2014 m. 

 1-ą pusm. 

Skirtumas 

Beraščiai 30 40 -10 

Neturintys pagrindinio išsilavinimo (su pradiniu) 374 388 -14 

Turintys: pagrindinį išsilavinimą 412 446 -34 

               vidurinį išsilavinimą 376 397 -23 

               aukštesnįjį išsilavinimą 36 44 -8 

               aukštąjį išsilavinimą 6 6 nepakito 

 

 Bendradarbiaujant su „Caritas“ Alytaus skyriaus darbuotojomis buvo rengiami 

nuolatiniai susitikimai su nuteistaisiais vedant jiems temines paskaitas, bei rengiant susitikimus su 

nuteistaisiais neturinčiais artimųjų ir gyvenamosios vietos siekiant jiems padėti išėjus į laisvę. Toliau 

įstaigoje tęsiama labdaros ir paramos fondo ,,Garstyčios grūdas‘‘ veikla, kuris nuo 2012 m. liepos 

mėnesio pradėjo įstaigoje vykdyti ES finansuojamą projektą „Kelias, tiesa ir gyvenimas“. Projektas 

bus vykdomas 3 metus ir jame dalyvaus 2 grupės po 24 nuteistuosius. Grupės veiklai skiriama 18 

mėnesių. Toliau vyksta Anoniminių Alkoholikų ir Anoniminių Narkomanų susitikimai, susitikimai 

su Lietuvos Kalėjimų kapelionų asociacijos, „Veikliųjų vyrų“ asociacijos, „Tikėjimo žodis“ 
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bendruomenės, Evangelijos tikėjimo krikščionių (sekmininkų) atstovais ir savanoriais. Kartu su 

Sveikatos priežiūros tarnyba buvo organizuojami nuolat susirinkimai būriuose ŽIV/AIDS prevencijos 

temomis, pagal patvirtintą grafiką vyksta HAZ-TABS gamyba ir išdavimas nuteistiesiems, o 

nuteistųjų klube kartą per mėnesį prieš pradedant rodyti meninį filmą nuteistiesiems rodomi 

prevencinio pobūdžio filmai.  

  Išdėstytų priemonių visuma įtakojusi drausmės būklės stabilumą bus tęsiama ir 2015 

metų antrąjį pusmetį ir tikimasi, kad pasiteisinusios priemonės sudarys sąlygas daugiau nuteistųjų 

įtraukti į nuteistųjų elgesio pataisos programas ar pozityvaus užimtumo priemonių taikymą. Visa tai 

skatins nuteistuosius laikytis nustatytos vidaus tvarkos taisyklių, kels jų motyvaciją keisti gyvenimo 

būdą bei ruoštis jiems integruotis į visuomenę. 

 2015 m. liepos 1 d. Socialinės reabilitacijos skyriuje faktiškai dirba skyriaus viršininkas, 

3 vyresnieji specialistai ir 21 būrio viršininkas.  

 

PSICHOLOGINĖ TARNYBA 

 

       2015 m. 1- ąjį pusmetį Alytaus pataisos namų Psichologinė tarnyba: 

       1. Kuravo AA (Anoniminių Alkoholikų) ir AN (Anoniminių Narkomanų) grupių veiklą: 

įvyko 6 atviri AA (Anoniminių Alkoholikų) grupių susirinkimai, kuriuose dalyvavo svečiai iš laisvėje 

veikiančių grupių ir 2 NA grupės atviri susirinkimai. Visos AA grupės į uždarus renkasi du kartus per 

savaitę. AN grupės susirinkimai vyksta atvykus svečiams iš laisvėje veikiančių grupių.  AA grupę 

pusmečio pabaigoje lankė apie 50 nuteistųjų, AN grupę lanko  –  apie 20 nuteistųjų. 

       2. Vedė Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programos 

įžanginę grupę: pravesti 9 užsiėmimai, dalyvavo 30 nuteistųjų. 

       3. Vykdė elgesio korekcijos programą „Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas“. Programą 

veda trys ja apmokyti dirbti specialistai. Pravesti 26 užsiėmimas, dalyvavo 52 nuteistieji. 

        4. Vykdant SeNAT programą ir siekiant įtvirtinti įgytus įgūdžius, pravestos5 

individualios konsultacijos, kurių metu: aptarta dalyvių savijauta po programos užbaigimo; planų 

laikymosi galimybės; kasdienės problemos, bei jų patirtis jas sprendžiant; prisiminti atkryčio 

prevencijos ir pilnaverčio gyvenimo planai. 

        5. Vykdomas individualus darbas su tikslinėmis nuteistųjų grupėmis: 1) vedamos 

konsultacijos su nuteistaisiais, susiduriančiais su psichologinio pobūdžio problemomis dėl 

ŽIV/AIDS, teikiama mokslinė informacija apie prevenciją ir profilaktiką (pravesta 30 individualių 

konsultacijų); 2) esant adaptaciniams sunkumams, su naujai atvykusiais į pataisos namus 

nuteistaisiais vedamos adaptacijos įgūdžių lavinimo konsultacijos; 3) teikiama individuali 

psichologinė pagalba nuteistiesiems, priklausantiems didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar 

bandymo nusižudyti (pravestos 187 konsultacijos). 

         6. Vykdoma biblioterapija (nuteistiesiems sudaryta galimybė pasirinkti, skaityti ir 

aptarti įvairias populiariosios psichologijos knygas iš turimo 400 knygų fondo). Per 2015 m. 1- ąjį 

pusmetį į biblioterapijos programą įtraukta 10 naujų dalyvių, nuteistieji knygas keitėsi 179 kartus.  

         7. Pagal Tikslinių socialinių - terapinių grupių nuteistiesiems vedimo programą buvo 

pravesta 15 užsiėmimų, dalyvavo 20 nuteistųjų.  

         8. Kartu su Socialinės reabilitacijos skyriumi organizuoti renginiai Užgavėnių ir šv. 

Velykų proga. Nuteistieji pakviesti dalyvauti rungtyse Užgavėnių šventės metu, kepė ir ragavo 

blynus, vaišinosi arbata. Šv. Velykų proga nuteistieji dalyvavo Velykinių sveikinimų ir atvirukų 

konkurse bei gražiausio margučio konkurse. Nuteistiesiems nupirkta kiaušinių bei dažų marginimui. 

2015 m. balandžio 1 - 2 d. nuteistieji juos margino, išrinkti nugalėtojai ir apdovanoti visi 7 dalyviai 

(jiems įteikta jų pačių išmargintų margučių bei saldainių).  



 20 

        9. Vykdant Pykčio ir agresijos valdymo programą pravesta paskaita, dalyvavo 7 

nuteistieji, pravestos 8 individualios konsultacijos. 

       10. Pravesti 50 pokalbių ir pateiktos išvados dėl nuteistojo perkėlimo į kitą grupę. 

       11. Pravesti pokalbiai su nuteistaisiais ir pateikta 11 pažymų po specialiųjų priemonių 

panaudojimo. 

       12. Pravestas 101 pokalbis ir pateiktos išvados dėl teisės dirbti be sargybos ar palydos 

suteikimo galimybės. 

       13. Pavesta 19 pokalbių ir pateiktos išvados dėl nuteistojo perkėlimo iš pataisos namų į 

atvirą koloniją tęsti bausmės atlikimą galimybės. 

       14. Per 2015 m. 1-ąjį pusmetį atlikti 234 į pataisos namus naujai atvykusių nuteistųjų 

asmenybės psichologiniai įvertinimai ir savižudybės rizikos įvertinimai klinikinio interviu metu, 

papildomais klausimais. Pateiktos rekomendacijos. 

       15. Šį pusmetį naujai į Nuteistųjų, priklausančių didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo 

ar bandymo nusižudyti, apskaitos registrą įtraukti 34 nuteistieji: 23 iš jų – naujai į pataisos namus 

atvykę nuteistieji, dėl išsakomų suicidinių minčių ar ketinimų arba dėl gautų pažymų iš tardymo 

izoliatorių, kitų pataisos namų; 2 nuteistieji įtraukti dėl išsakomų ketinimų nusižudyti ar žalotis; 5 

nuteistieji įtraukti dėl save žalojančio elgesio pataisos namuose, 1 - po bandymo nusižudyti staiga 

pablogėjus jo emocinei būsenai; 3 – gavus informaciją jog jie žalojosi būdami etapuoti į kitas laisvės 

atėmimo įstaigas (areštines).  

       16. Užfiksuota 42 savęs žalojimo atvejai (žalojosi 27 nuteistieji), 1 bandymas nusižudyti. 

Pateiktos 106 pažymos rekomendacijos dėl nuteistųjų sustiprintos individualios priežiūros. Pusmečio 

pabaigoje pataisos namuose buvo 82 nuteistieji, kuriems rekomenduota sustiprinta individuali 

priežiūra. 

       17. Įvyko 13 Krizių įveikos komandos posėdžių. Jų metu analizuota gauta informacija 

apie nuteistųjų išsakomus grasinimus nusižudyti (priimtos rekomendacijos, kaip elgtis kiekvienoje iš 

situacijų), krizinės situacijos, bandymo nusižudyti bei save žalojančio elgesio priežastys, iš kurių 

pagrindinės - nenoras atlikti bausmės pataisos namuose ar paskirtame būryje, kameroje, konfliktai su 

pareigūnais ir medikais, narkotikų vartojimas. Save žalojusiems nuteistiesiems suteikta medicininė ir 

psichologinė pagalba. Sutikusiems tęsti konsultacijas, teikiama pagalba orientuota į problemų 

sprendimo ir savikontrolės įgūdžių ugdymą.  

       18. Su nuteistaisiais, priklausančiais didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo 

nusižudyti, dirbama individualių konsultacijų metu, aiškinamasi, kokios tokio elgesio priežastys, 

mokoma problemas spręsti kitokiais, adekvačiais būdais, suteikiamas emocinis palaikymas, parama: 

per 1-ąjį pusmetį su šiais nuteistaisiais buvo pravestos 187 konsultacijos. 

       19. Parengta ir išdalinta informacinė medžiaga būrių stendams apie teikiamą psichologinę 

pagalbą pataisos namuose, registracijos pas psichologus tvarką, nemokamus psichologinės pagalbos 

telefonu numerius. 

  Per 2015 metų 1-ąjį pusmetį atlikta (skliausteliuose pateikiami 2014 metų 1-ojo pusmečio 

duomenys): 

 pravesta psichologinių konsultacijų –  1072 konsultacijos (1012 konsultacijų); 

 dalyvauja psichologinėse konsultacijose –  507 nuteistieji  (568 nuteistieji); 

 atlikta asmenybės psichologinių įvertinimų –  338 nuteistiesiems (471 nuteistajam); iš jų 

taikant OASys metodiką – 13 įvertinimų, HCR-20 – 81, PCL:SV –84, SVR-20 – 10, STATIC-

99 - 8, SARA – 15 (2014m. 1 – ąjį pusmetį atitinkamai: 75, 85, 86, 8, 7; 6); 

 parengtos  išvados dėl lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš galimybės –  

224 nuteistiesiems (247 nuteistiesiems); 
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 psichoterapinės grupės – pravesta 26 užsiėmimai, dalyvavo 57 nuteistieji (pravesta 60 

užsiėmimai, dalyvavo 69 nuteistieji). 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS VEIKLA 

 

      Analizuojant  2015 m.  ir 2014 m. pirmus pusmečius  matome,  kad padidėjo bendras 

apsilankymų pas gydytojus skaičius, o nuteistųjų, kurie gydėsi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

skaičius sumažėjo, nes LAV-e neliko infekcionisto, kuris prižiūrėjo ŽIV infekuotus nuteistuosius. 

Todėl sumažėjo siuntimų konsultacijoms. Išaugo traumų skaičius iki 130, taip pat autoagresijų 

skaičius iki 49, kas rodo, kad būtina rasti ir įdarbinti gydytoją psichiatrą, kuris užsiimtų nuteistųjų 

gydymu. 

      Mirties atvejų per 2015 m. I pusmetį nebuvo. 

      Esant tokiam dideliam apsilankymų pas gydytojus skaičiui būtina komplektuoti 

gydytojų kadrus, kitaip blogės medicininio aptarnavimo kokybė.  

 
22 lentelė 

Rodikliai 
2015 m.  

1-as pusm. 

2014 m.  

1-as pusm. 
Skirtumas 

Apsilankė pas gydytojus dėl ligos 7498 6572 +926 

Gydėsi ir tirti LAVL’e 240 343 -103 

Traumos 130 85 +45 

Autoagresijos 49 14 +35 

 Mirusių 0 0 nepakito 

               

                 Analizuojant ataskaitinių laikotarpių rodiklius, matyti, kad nuteistųjų, turinčių 

priklausomybę narkotikams sumažėjo 6,6 %, tačiau padidėjo nuteistųjų, persirgusių plaučių TBC 1 %.  

Smarkiai išaugo neįgalių skaičius  25 %, nes įstaigoje buvo įsteigta neįgaliųjų būrys (Socialinės 

globos kyrius).  

                    

Įskaitiniai nuteistieji 
23 lentelė 

Rodikliai 
2015 m.  

1-as pusm. 

2014 m.  

1-as pusm. 
Skirtumas 

Narkomanai 285 305 -20 

Persirgusių tuberkulioze 38 37 +1 

Nuteistieji su psichikos ir elgesio sutrikimais  97 96 +1 

Priklausomi nuo alkoholio 91 91 Nepakito 

Sergantys epilepsija 23 26 -3 

Neįgalūs 52 39 +13 

Žmogaus imunodeficito viruso nešiotojai 181 219 -38 

Gydomi dėl ŽIV ligos 29 30 -1 

 

 ŽIV infekuotų asmenų skaičius įstaigoje per 2015 m. 1-ąjį pusmetį ženkliai sumažėjo - 38, 

tačiau šio sumažėjimo priežastimi gali būti, kad didesnis skaičius infekuotų nuteistųjų išėjo į laisvę. 

                Vienu padidėjo gydymą dėl ŽIV ligos gaunančių asmenų skaičius. 
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                                ŽIV infekcijai stebėti yra atliekami greitieji testai. 
 

24 lentelė 

Rodikliai 
2015 m.  

1-as pusm. 

2014 m.  

1-as pusm. 
Skirtumas 

Atlikta ŽIV greitieji testai/ 

teigiamas ŽIV testo rezultatas 

11/0 17/0 -16 arba -35,3 % / 

 nepakito 

         

         Per 2015 m. 1-ą pusmetį ŽIV greitųjų testų atlikta mažai (11), kadangi paskutiniu metu 

greituosius testus pagrindinai atlieka ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija 

„Demetra“ (288 testai). Per šių metų pirmą pusmetį peršviesta fluorografu 865 nuteistųjų krūtinės 

ląstos.  

  

                      MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ŪKINIS APTARNAVIMAS   

                  Per 2015 m. 1 pusmetį pataisos namų nuteistieji maisto produktais buvo aprūpinti pagal 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 1R-144 reikalavimus; 

minkštu bei kietu inventoriumi aprūpinti pagal poreikius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139. 

            2015 metų 1-ą pusmetį pareigūnai tarnybine uniforma buvo aprūpinti dalinai. Uniformų 

buvo nupirkta už 44354,09 Eur (153145,8 Lt). 2014 metų I-ą pusmetį pareigūnai tarnybine uniforma 

aprūpinti nebuvo. Nebuvo skirta lėšų. 

             2015 m. 1-ą pusmetį buvo organizuoti viešieji pirkimai: 

             1. Nuteistųjų patalynės skalbimo paslaugos pirkimas. 

             2. Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemos papildymo pirkimas (valgyklos patalpose). 

             3. Automobilio (mikroautobuso) pirkimas. 

             Vykdant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. 4/07-169: 

             - maisto atsargos, atsižvelgiant į nuteistųjų skaičių, sandėliuose sukaupiamos ir laikomos 

7 paroms; 

                   - minkšto ir kieto inventoriaus atsargos, atsižvelgiant į finansinius išteklius, sandėlyje 

laikomos pagal nurodytus nuteistųjų skaičiaus procentus.      

           

Pastatų ir statinių remontas 
 

                   Per 2015 m. 1 pusmetį statybos ir remonto darbų atlikta už 27107,95 Eur (93598,33 Lt). 

Per 2014 m. 1 pusmetį  - už 22384,48 Eur (77289,14 Lt), tai 4723,47 Eur (16309,19 Lt) daugiau negu 

per 2014 m. 1 pusmetį.   

                  Per ataskaitinį laikotarpį atlikti šie statybos ir remonto darbai: 

                  1. Valgyklos salės remontas (padėklinės sistemos įgyvendinimui). 

                  2. Vaistinės patalpų remontas. 

 

Energetinių resursų sunaudojimas 

 
                    Alytaus pataisos namuose per 2015 m. I pusmetį energoresursams sunaudota  -   291,60 tūkst. 

Eur. 2014 m. I pusmečio išlaidos energoresursams sudarė  300,30 tūkst. Eur. Dėl sumažėjusio 

vidutinio  nuteistųjų kiekio sumažėjo geriamo vandens sunaudojimas. Išlaidos sumažėjo 2,9 %. 
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                                                                                                                                                   25 lentelė 

 2015 m. 1-as pusmetis 2014 m. 1-as pusmetis 

Energijos rūšis Kiekis Kaina Eur Kiekis Kaina Eur 

Elektros energija kWh 849537 94157 815120 91853 

Šilumos energija MWh 1325,574 110678 1314,308 115147 

Geriamas vanduo ir nuotekos m³ 43897 86736 47113,6 93258 

 2015 m. 1-as pusmetis 2014 m. 1-as pusmetis  

Energijos rūšis 
Vidutinis 

žmonių 

skaičius 

Energoresursų 

sunaudota 1 

žmogui per parą 

Vidutinis 

žmonių 

skaičius 

Energoresursų 

sunaudojimas  

1 žmogui  per 

parą 

Elektros energija kWh 1289 1,806 1321 1,69 

Šilumos energija MWh 1289 0,0028 1321 0,0027 

Geriamas vanduo ir nuotekos m³ 1289 0,093 1321 0,098 

 

Išlaidų transportui palyginimas  

                                                                                                                                                                              26 lentelė 

Laikotarpis                 Išlaidos (tūkst. Eur)  

 Kurui Servisui ir detalėms Draudimui ir kt. Iš viso 

2014 m. I pusmetis 3,96 0,66 0,41 5,03 

2015 m. I pusmetis 5,00 1,16 3,21 9,37 

 

                  Per ataskaitinį laikotarpį autotransportui biudžeto lėšų sunaudota 5,03 tūkst. Eur (17,36 

Lt), lyginant su 2014 m. I pusmečiu išlaidos padidėjo 86.3 % ryšium su automobilio nuomos  

išlaidomis. 
                                                                                                                                                                                 27 lentelė 

 

Automobilio markė 

 

Valst.Nr. 

       Rida, km Ridos kitimo 

  
2015 m.            

I pusmetis 

2014 m.            

I pusmetis 

priežastys 

Mikroautobusas Mercedes Benz 

V-220 

BRS 356 1377 5578 Nutrauktas eksploatavimas  

2015 m. kovo mėn. 

Ford Transit kombi  

(spec.  paskirties) 

DAU 747 4256 2044 Rida  pakito dėl spec. 

etapų dažnumo 

Fiat Ducato (krovininis) DEP 526 4470    - Pradėta eksploatuoti 

2014 m. rugsėjo mėn.  

Opel Vivaro HFS 912 5984    - Pradėta eksploatuoti 

2015 m. kovo mėn.  

Mazda 6 SND DRO 134 15655 9764 Dėl darbuotojų 

intensyvaus mokymosi 

Vilniuje 

Hyundai i40 HCV 639 12574 8274 Išnuomotas automobilis 

nuo 2014 m. kovo mėn. 
    

Civilinė, priešgaisrinė ir darbuotojų sauga 

 
                Per 2015 metų I pusmetį pataisos namuose įvyko 1 gaisras (nuostolis – 984,94 €). Įvyko 2 

nelaimingi atsitikimai darbe ir 1 incidentas darbe. 

                Gerinant civilinę, priešgaisrinę, darbų, aplinkos ir radiacines saugas atlikta: 

                1. Kartą per ketvirtį atnaujinama pareigūnų sušaukimo schema gavus signalą ,,Rinktis“. 

                2. Pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas. 
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                  3. Ugnies gesintuvai, esantys lauke, paruošti pavasario-vasaros sezonui. 

                  4. Atliktas gaisrinių talpų darbingumo patikrinimas. 

                  5. Patikrinti įstaigos pastatuose esantys gaisriniai vandens čiaupai. 

                     6. Instruktuojami nauji pataisos namų darbuotojai, bei į pataisos namus atvykstantys nuteistieji.  

                     7. Reguliariai tikrinama, kaip laikosi galiojančių norminių teisės aktų reikalavimų 

asmenys, dirbantys su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. 

                   8. Vykdoma individuali dozimetrinė kontrolė asmenims, dirbantiems su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. 

                   9. Radiacinės saugos centrui pateikta informacija apie turimus jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinius. 

                   10. Įstaigoje susikaupusios pavojingos ir nepavojingos atliekos atiduotos utilizuoti. 

                   11. Vykdomi netikėti patikrinimai ir objektų apėjimai, tikrinant priešgaisrinę, darbų, 

aplinkos ir radiacinės saugų būklę.   

                   12. Atliktas rentgeno aparato „Rentgen 30“ ir dentalinio rentgeno aparatų kokybės kontrolė. 

                   13. Atlikta rentgeno kabineto asmeninių apsaugos priemonių patikra. 

                   14. Vykdomi mažos vertės viešieji pirkimai. 

                   15. Parengta mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija už 2014 

m. mokestinį laikotarpį. 

                   16. Gauti leidimai medžių šakoms genėti ir medžiams kirsti. 

                   17. Rengiamas Ekstremalių situacijų valdymo planas ir rizikų vertinimas. 

                   18. Nuolat vykdomi mažos vertės supaprastinti viešieji pirkimai. 

                   19. Su Alytaus apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba buvo vykdoma preventyvi 

planinė priemonė „Objekto incidento likvidavimo plano suderinimas“. 

 

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ SKYRIUS   
 

2015  metų veiklos plano vykdymas     
 

                    Alytaus pataisos namų 2015 metų veiklos planas yra vykdomas pagal planą. Alytaus 

pataisos namų prioritetinės kryptys: 

 - vykdyti prevenciją prieš nusižengimus, narkomaniją, nusikaltimus, ŽIV/AIDS ir lytiniu 

keliu plintančias ligas; 

 -  užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas laikymo sąlygas 

nuteistiesiems, užtikrinti saugų įkalinimo įstaigos valdymą bei rengti nuteistuosius integracijai į 

visuomenę, jiems atlikus bausmę;  

 - organizuoti ir vykdyti  Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytą nuteistųjų apsaugą, 

priežiūrą, materialinį aprūpinimą. 

 Metinio veiklos plano programos įgyvendinimo veiklos apibendrinimas pagal priemones 

vyko 2015 m. liepos 13 d. Posėdžio metu aptarti pasiekti rezultatai. Daugelis vykdomų programos 

uždavinių 2015 m. 1-ą pusmetį  yra vykdomi pagal planą. Vienas iš neigiamų vertinimo rezultatų yra 

,,Nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičius“ -  per pirmą pusmetį 

šis rodiklis yra 4,4 % didesnis už planinį. Teigiami: Uždavinio vertinimo kriterijus ,,Įdarbintų 

nuteistųjų dalis, proc. nuo bendro tokių asmenų skaičiaus" – vykdomas pagal planą.  Dėl sumažėjusio 

nuteistųjų skaičiaus ir įskaitant dirbančius už įkalinimo įstaigos ribų, įdarbinimas padidėjo  9,45 % 

(2015 m. 1-ą pusmetį - 34,05 %;  2014 m. 1-ą pusmetį - 24,6 %). Posėdžio metu buvo pateikta 

informacija: nuteistųjų, turinčių priklausomybę narkotinėms medžiagoms, skaičius; pabėgimų 

skaičius iš saugomų ir nesaugomų objektų; bendras išimtų narkotinių medžiagų kiekis. 

Administracinių padalinių ketvirtinių planų vykdymas 

                    Per 2015 metų 1-ą pusmetį visi struktūriniai padaliniai ketvirtinius planus vykdė ir apie 

įvykdytus/neįvykdytus darbus atsiskaitė laiku.  
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                     Ūkio skyrius dėl didelių vykdymo darbų apimčių neįvykdė laiku vienos priemonės: 

                     - atlikti remontą 7-o lokalinio sektoriaus gyvenamosiose ir buitinėse patalpose. 

                     Remonto darbai tęsiami ir planuoja baigti 2015 m. 3-ią ketvirtį.  

                     Psichologinė tarnyba dėl didelio užimtumo ir darbo krūvio neįvykdė: vesti priklausomų nuo 

psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programos įžanginę grupę.  

                     Planuojama atlikti 20145 m. rugsėjo mėn. 

                  Papildomai atlikta:  

                    Ūkio skyrius – atliko kamerų remontą uždarojoje zonoje; 

                      Psichologinė tarnyba –pravesti 68 pokalbiai ir pateiktos išvados dėl teisės dirbti be sargybos 

ar palydos suteikimo galimybės; pravesti pokalbiai ir pateiktos 4 išvados po specialiųjų priemonių 

panaudojimo; pravesti 9 pokalbiai ir pateiktos išvados dėl nuteistojo perkėlimo iš pataisos namų į atvirąją 

koloniją tęsti bausmės atlikimo. 

                       Socialinės reabilitacijos skyrius – suorganizuoti šventiniai renginiai nuteistiesiems: 

koncertavo merginų grupė ,,Kitokios“, popietė Šv. Velykų proga, koncertas ,,Šviesos pažinimo studija“, 

sportinės varžybos bendradarbiaujant su Alytaus m. sporto klubu ,,Margiris“. 

Darbuotojams organizuoti renginiai 

                   Tapę tradiciniais: 

                   -  kovo 21 d. paminėta Žemės diena. Įstaigos darbuotojai ir trys nuteistieji, kuriems 

suteikta teisė išvykti be sargybos ar palydos, lankėsi Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių 

namuose ir jų teritorijos medžiuose iškėlė paukščiams inkilėlius; 

                   - balandžio 14 d. darbuotojai jau 16-ą kartą dalyvavo Kraujo donorų akcijose. 20 

darbuotojų davė kraujo, daugelis iš jų nemokamai; 

                   -  balandžio 30  d. –  miesto tvarkymo akcijoje ,,Darom 2015“ dalyvavo 32 darbuotojai, 

ir  4 nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar be palydos; 

                   Kasmet vyksta susitikimai su Seimo nariais tiek darbuotojų, tiek nuteistųjų. Susitikimas 

su Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoju Juliumi Sabatausku įvyko balandžio 13 d.  

10-ąjį kartą organizuotas šachmatų blic turnyras. Įstaigos administracija apdovanojo J. Sabatauską 

atminimo dovana už bendradarbiavimą ir šachmatų žaidimo populiarinimą įkalinimo įstaigoje. 

Vienas nuteistasis jau išleistas į laisvę atvyko, kad galėtų dalyvauti šiame blic turnyre, kadangi nėra 

praleidęs nei vienų metų susitikimo su Seimo nariu prie šachmatų lentos. 

                   Įstaigoje vyko: 

                   - kovo 6 d. paskaita ,,Mityba darbe ir po darbo“, kurią pravedė gydytoja dietologė Kristina 

Jasmontienė; 

                   - kovo 16 – 18 dienomis įstaigos veiklą tikrino Valstybinis auditas;  

                   - birželio 23 d. vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos, Alytaus pataisos namų ir Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų bendru mokymų planu, vyko pratybos, kurių metu 

atliktos kratos ir paimti draudžiami nuteistiesiems turėti daiktai. 

                    Vykdant bendradarbiavimą su kitomis bausmės atlikimo vietų įstaigomis Alytaus 

pataisos namuose lankėsi kolegos iš Panevėžio apygardos probacijos tarnybos. 

                    Minint bausmių vykdymo sistemos 96-ąsias metines boulingo turnyre druskininkuose 

Alytaus pataisos namų pareigūnų komanda iškovojo 1-ą vietą.  

                   Įstaigos administracija neabejinga nuteistųjų problemoms. Kovo 12 d. į laisvę išleista 

neįgalus – turintis judėjimo negalią nuteistasis. Jam buvo neatlygintinai padovanotas neįgaliojo 

vėžimėlis ir nuvežtas į namus Vilniuje. 

                   Užtikrinant tinkamą savalaikį darbo problemų sprendimą bei efektyvų personalo darbą, 

buvo organizuoti 2 administracijos susirinkimai su įstaigoje veikiančių  profesinių sąjungų atstovais. 2015 

m. balandžio 22 d. pasirašyta Kolektyvinė sutartis Alytaus pataisos namų su Lietuvos Respublikos  

ikiteisminio tyrimo įstaigų profesine sąjunga. 
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                  Administracijos reikalų skyriaus viena iš pagrindinių funkcijų – dokumentų (siunčiamų, 

gautų, nuteistųjų: skundų, prašymų ir asmeninių laiškų; veiklos  įsakymų, nuteistųjų įsakymų, vidaus 

dokumentų ir kt.) registravimas. 2014 m. 1-ą pusmetį Administracijos reikalų skyriuje užregistruota 

siunčiamų ir gaunamų dokumentų  25993, per 2015 m. 1-ą pusmetį 33238. Lyginant dviejų pusmečių 

laikotarpius užregistruotų dokumentų padaugėjo 7245.  Nuteistųjų skundų užregistruots 1431, pernai 

tuo pačiu laikotarpiu 882, padaugėjo 549 (62,2 %). 

2015 metais planuojama: 

                  Už darbuotojų sukauptas lėšas, deklaruojant pajamas ir pervedus 2 % pajamų mokesčio: 

                  - pagal galimybes planuojame pažintinę ekskursiją į Estiją, Saremo salą; 

                  - organizuoti Naujųjų metų šventinę vakaronę darbuotojams. 

 

 

Administracijos reikalų skyriaus 

viršininkė                                                                                                Irena Kumpikevičienė 


