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1. Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai 

 

Išoriniai veiksniai 

 

Teigiamai veikiantys Vilniaus PN veiklą 

 

Valdžios institucijos aktyviai domisi bausmių vykdymo sistemos veikla ir problemomis. 

Tai sudaro sąlygas stiprinti bausmių vykdymo sistemos materialinę bazę, didinti tarnybos šioje 

sistemoje patrauklumą. Sukurta pakankama teisinė bazė, sudaranti sąlygas progresyvaus bausmių 

vykdymo principui plėtoti. Yra galimybių plėsti naudojimąsi Europos Sąjungos struktūriniais 

fondais, visų sričių specialistus bausmių vykdymo sistemai rengti Lietuvoje. 

Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su kitomis teisėsaugos ir socialines 

paslaugas teikiančiomis institucijomis. Sukurtos teisinės prielaidos šiuolaikiniams valdymo 

metodams diegti. Informacijos ir darbo patirties pasikeitimo tikslais vykdomas pastovus 

bendradarbiavimas su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir 

jam pavaldžiomis įstaigomis, teisėsaugos institucijomis bei kitomis valstybinėmis institucijomis ir 

įstaigomis. Vilniaus pataisos namai nuolat bendradarbiauja su Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų 

konsultacinio centro atstovais, su Vilniaus m. Migracijos valdyba ir kitomis valstybinėmis 

institucijomis, renkant ir pateikiant nuteistųjų dokumentus asmens tapatybę patvirtinantiems 

dokumentams bei kitiems reikalingiems dokumentams gauti.  

Atsižvelgiant į nuteistųjų religinius, dvasinius ir moralinius poreikius, tęsiamas 

bendradarbiavimas su Lietuvos kapelionų asociacijos atstovais. Nuteistieji turi galimybę lankytis 

pataisos namų koplyčioje, kur laikomos Šv. Mišios, vyksta Šv. Rašto skaitymas ir aptarimas, savęs 

pažinimas, gyvenimo prasmės ieškojimas. Psichologinė grupė bendradarbiauja su VšĮ „Socialiniai 

paramos projektai“.  
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Neigiamai veikiantys Vilniaus PN veiklą 

 

Didėjantis nusikalstamumo lygis ir griežtėjančios bausmės lemia, kad pataisos namuose 

didėja nuteistųjų skaičius. Didėjantis nuteistųjų skaičius reikalauja papildomų finansinių ir 

žmogiškųjų išteklių.  

Organizuoto nusikalstamumo dalyviai, net atlikdami bausmę kalinimo įstaigose, dažnai 

stengiasi tęsti nusikalstamą veiklą. Į kalinimo įstaigas patenka daugiau degradavusių, beraščių, 

praradusių doro gyvenimo būdo motyvaciją asmenų. Dėl šių veiksnių tampa sudėtingesnė įstaigoje 

laikomų asmenų socialinė reabilitacija ir saugių bausmės atlikimo sąlygų nuteistiesiems bei darbo 

salygų personalui užtikrinimas. Darbas su tokiais nuteistaisiais reikalauja didesnių žmogiškųjų 

resursų, nuteistųjų reabilitacijos tikslams pasiekti. Tokia situacija daro neigiamą įtaką įstaigos 

personalo darbo sąlygų saugumo užtikrinimui. 

Pakankamai ryškus neigiamas visuomenės požiūris į nuteistuosius ir kalinimo įstaigas. Tai 

sunkina sėkmingą nuteistųjų socialinę integraciją į visuomenę. Dalies visuomenės stereotipinis 

požiūris į įkalinimo įstaigų kaiminystę neigiamai veikia šių įstaigų modernizavimo strategijos 

įgyvendinimą. Mažinamas finansavimas ir didėjančios statybos darbų kainos trukdo įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248 patvirtintą Laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2009-2017 metų plane numatytas 

priemones. 

Laisvės atėmimo vietose, kaip ir visoje Lietuvoje, tarp nuteistųjų susiduriama su 

narkomanijos ir labai pavojingų užkrečiamųjų ligų (ŽIV infekcijos, hepatitų B ir C) plitimo 

problema. ŽIV infekuotų bei sergančiųjų virusiniu hepatitu B ir C nuteistųjų gydymui bei 

narkomanijos, kuri yra viena iš pagrindinių priežasčių plisti šioms užkrečiamoms ligoms, 

prevencijai lėšų skiriama nepakankamai. 

Į įstaigą patenka vis daugiau asmenų, neturinčių specialybės ir darbo įgūdžių, todėl reikia 

nuteistuosius mokyti specialybių, o tai pakankamai brangiai kainuoja ir mokymui skiriamos lėšos 

neatsiperka. Esant sudėtingai ekonominei situacijai  šalyje, tampa vis sudėtingiau ne tik didinti 

darbo vietų nuteistiesiems skaičių, bet ir išlaikyti turimas darbo vietas. 

 

              Vidiniai veiksniai 

 

Teigiamai veikiantys Vilniaus PN veiklą 

 

Vilniaus pataisos namai savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms, 

įstatymo viršenybės, objektyvumo, visuomenės moralės, humanizmo, proporcingumo, 

nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo 

princiapais. Įstaigos darbas vykdomas atsižvelgiant į žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, visuomenės 

saugumo užtikrinimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, jų atskleidimą, 

tyrimą. 

2012 metais valdymo, veiklos ir finansų kontrolės sistema, apėmė visas priemones, kurias 

taikė įstaigos vadovybė, kad užtikrintų veiksmingą vadovavimą įstaigai, vidaus kontrolės sistema 

užtikrino valdymo efektyvumą, darbo taisyklių laikymąsi, veiklos atitikimą įstaigos strategijai. 

Struktūros pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo, valdymo mechanizmas liko nepakitęs. Siekiant 

užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos teisinį reglamentavimą,  per 2012 metus parengti 169 įsakymai 

įstaigos veiklos klausimais, 175 personalo klausimais. Įstaigoje dirba pakankamai aukštos 

kvalifikacijos darbuotojai, kuriems sudarytos geros darbo sąlygos, pareigūnams vykdomi fizinio 

pasirengimo, šaudymo ir tarnybiniai mokymai. Bendro naudojimo informacijai patalpinti, 

pasikeisti, įstaigoje naudojamas bendras kompiuterių tinklas, tokiu budu yra operatyviai keičiamasi 

informacija. 

Moderni vaizdo stebėjimo įranga užtikrino nuteistųjų apsaugą, priežiūrą, taip pat pareigūnų 

kontrolę. Pareigūnų atliekamos kratos, patikrinimai užkardino draudžiamų daiktų patekimą į įstaigą. 
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Gerėjančios nuteistųjų sąlygos palengvina socialinį reabilitacinį darbą. Nusikaltusių 

asmenų socialinės reabilitacijos procesas organizuojamas programiniu principu. Vilniaus pataisos 

namuose organizuotas nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis rengimas. Tai sudaro galimybes 

tobulinti nuteistųjų rengimą socialinei integracijai į visuomenę. Įrengtas stacionarus profesinio 

orientavimo terminalas, kuris suteikė galimybę susipažinti su darbo rinkoje paklausiomis 

profesijomis, gauti informacijos apie jas, kas  leidžia reaguoti į pasikeitimus darbo rinkoje, 

orientuoti socialinę reabilitaciją nuteistiesiems naudinga kryptimi. Terminalas nuolat atnaujinamas. 

Siekiant užtikrinti socialinės ir psichologinės pagalbos teikimą nuteistiesiems, vykdomos 

socialinės bei psichologinės konsultacijos, kurių tikslas – nuteistųjų kasdieninio gyvenimo 

problemų sprendimas. Pagrindinės šių asmenų problemos yra prisitaikymo ir adaptacijos sunkumai 

laisvės atėmimo vietoje, tarpasmeninių santykių su kitais nuteistaisiais keblumai, konfliktinės 

situacijos, santykių pokyčiai su artimaisiais, psichologinės krizės, socialinės adaptacijos sunkumai 

laisvės sąlygomis irkt. Yra vykdoma nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų, 

reabilitacijos programa. Šios programos tikslai yra suteikti nuteistiesiems galimybę gydytis, 

išmokyti nuteistuosius spręsti savo problemas, gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir 

priemonėmis, padėti nuteistiesiems atrasti adaptyvius integracijos į visuomenę po bausmės atlikimo 

būdus ir tokiu būdu tapti įstatymų bei vidaus tvarkos taisyklių besilaikančiais, žmoniškąsias 

vertybes ir visuomenės saugumą gerbiančiais piliečiais. 

              Vykdoma kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos 

programa, kuriai įgyvendinti yra sudaryta darbo grupė. Minėtos programos tikslas – nuosekliai, 

kompleksiškai, sistemingai mažinti kriminalinės subkultūros įtaką laisvės atėmimo bausmės 

vykdymo procesui, siekiant išgyvendinti subkultūros lemiamus kriminalinio pobūdžio nuteistųjų 

tarpusavio santykius. 

 

              Neigiamai veikiantys Vilniaus PN veiklą 

 

Pataisos namų pastatų eksploatacija brangiai kainuoja, juose laikomiems asmenims 

sudėtinga užtikrinti ne tik Europos kalėjimų taisyklėse rekomenduojamas, bet ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų bei Lietuvos higienos normų nustatytas buitines sąlygas. Vilniaus pataisos 

namai yra miesto centrinėje dalyje, tankiai gyvenamame miesto rajone. Tai kelia rimtų problemų 

užtikrinant tinkamą saugumą. Nors įstaigos reikmėms išlaidos labai ribojamos ir turimos lėšos 

naudojamos labai taupiai, tačiau nepakanka valstybės biudžeto asignavimų Vilniaus PN 

materialinės bazės atnaujinimui, kompiuterizavimui, sveikatos priežiūros įrangos atnaujinimui bei 

modernizavimui. Dėl sumažinto finansavimo trūksta lėšų apmokėjimui už komunalines paslaugas, 

pareigūnų uniforminės aprangos įsigijimui, patalpų priežiūrai ir remontui, socialinėms išmokoms.  

Pataisos namuose nepakanka patalpų, skirtų organizuoti nuteistųjų užimtumą bei 

laisvalaikį. Atlikus buvusių gamybinių pastatų renovaciją, atsirastų galimybė nuteistiesiems 

dalyvauti mokymo programose, užsiimti profesiniu mokymu bei tinkamai praleisti laisvalaikį. 

2012 metais, kaip ir praeitais metais, nuteistųjų įdarbinimas lieka aktuali pataisos namų 

problema. Valstybės įmonė prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų gauna mažai užsakymų, todėl 

dauguma nuteistųjų dirba nepilną darbo dieną. Dėl šios priežasties pataisos namuose yra nuteistųjų 

užimtumo problema. Daugelis nuteistųjų, atvykusių atlikti laisvės atėmimo bausmę, yra jauno ar 

darbingo amžiaus, be specialybių arba jų kvalifikacija labai žema, daugelis neturi jokios specialybės 

ir nerodo jokio noro ją įgyti. 

2011 metais įvykus Vilniaus 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų sujungimui, 

nuteistųjų asmens bylos buvo perkeltos iš sektoriaus Sniego g. 2 į sektorių Rasų g. 8. Atsižvelgiant į 

pataisos namų sektorių dislokaciją, Įskaitos skyriaus darbuotojams tenka važinėti į Sniego g. 2 

sektorių paleisti nuteistuosius, priimti naujai atvykusius bei dalyvauti konvojavime. Pažymėtina, 

kad nuolat didėja neplaninių konvojavimų skaičius. Daug nesklandumų kyla konvojuojant 

nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, kadangi nuteistųjų asmens bylos yra ruošiamos iš 

anksto, t.y. surenkami visi reikalingi dokumentai, tačiau dažnai ligoniai grąžinami tą pačią dieną. 
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Laisvės atėmimo vietų ligoninės Įskaitos skyrius, per trumpą laiką, priverstas įforminti naujai 

atvykusį asmenį ir parengti reikiamus dokumentus jo grąžinimui į pataisos namus. Paruošti 

nuteistuosius konvojavimui, kaip numatyta teisės aktuose, dažnai trukdo ir tai, kad nutartys 

gaunamos konvojavimo dieną, dažniausiai ryte. Kita problema – tai nuosprendžių, kuriuose nėra 

paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, vykdymas. Teismas, skelbdamas nuosprendžius 

asmenims, kurie atlieka bausmę, nežiūrint į tai, kad bausmės vykdymas ankstesniajame 

nuosprendyje baigiasi, neskiria kardomosios priemonės – suėmimo. Aukštesnės instancijos teismas 

šio klausimo iš viso nesprendžia, kadangi nagrinėja baudžiamąją bylą tik skundo ribose. Todėl 

nuteistieji paleidžiami neįvykdžius nuosprendžio, vėliau suimami ir grąžinami į pataisos įstaigą. 

Nepaisant to, kad Lietuvos teismuose įdiegta informacinė sistema LITECO, teisiant asmenį, ne 

visada domimasi sprendimais, kurie jo atžvilgiu jau priimti kituose šalies teismuose. Dar daugiau 

sunkumų atsiranda todėl, kad skirtingų apygardos teismų bausmių skyrimo praktika nevienoda. Dėl 

to kyla  problema dėl atliktos bausmės įskaitymo, kuri nėra aptariama skelbiant nuosprendį. 

Bausmių subendrinimo, nuosprendžių ir nutarčių vykdymo problema nesprendžiama sistemiškai, 

neformuojama vieninga teismų praktika. Minėtas problemas kiekvieną kartą tenka spręsti 

individualiai. 

Siekiant sumažinti nuteistųjų kriminalinės subkultūros apraiškas, nuteistųjų 1-ojo 

gyvenamojo korpuso 2-ajame aukšte pataisos namų atskirame sektoriuje Rasų g. 8, bus siekiama 

išskirti 2-ąjį aukštą į dvi dalis atskiriant nuteistuosius, kurie toleruoja subkultūrą nuo tų, kurie šios 

subkultūros nesilaiko. Tuo pačiu perskyrus 2-ąjį aukštą, bus išspręsta nuteistųjų apgyvendinimo 

problema, kadangi dabartiniu metu tik 2-ajame aukšte yra laisvų vietų, o kituose aukštuose 

nuteistųjų skaičius yra perpildytas. 

Su panašia problema – didėjančiu nuteistųjų skaičiumi – susiduriama ir pataisos namų 

atskirame sektoriuje Sniego g. 2. Nuteistųjų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje šiame 

objekte siekė 118. Dėl didėjančio nuteistųjų skaičiaus labai išaugo miegamųjų vietų poreikis. 

Atsižvelgiant į esantį Vilniaus pataisos namų  Sniego g. 2 atskiro sektoriaus  perpildymą ir tolesnį 

nuteistųjų skaičiaus augimą, planuojama atlikti analizę dėl dalies nuteistųjų (tam tikrų kategorijų), 

esančių šiame sektoriuje galimo perkėlimo į Rasų g. 8,  įvertinti kitus alternatyvius variantus.  

 

2. Įstaigos misija ir strateginis tikslas 

misija Užtikrinti laisvės atėmimo bausmės vykdymą, humanizuojant ir  

modernizuojant nuteistų asmenų gyvenamąją aplinką, efektyviau vykdyti nuteistųjų reintegraciją į 

visuomenę.  

strateginis tikslas Tinkamai organizuoti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, 

narkomanijos ir kitų nusikalstamų veikų bei teisės pažeidimų prevenciją. 

 

 

3. Teisingumo ministerijos strateginio veiklos plano elementai:  

3.1. III strateginio tikslo pavadinimas  

Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga  

 

3.2. programos pavadinimas ir jos kodas 

                     Bausmių sistema (kodas 3.301) 

 

 

3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas 

Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą (kodas 3.301.1) 

 

3.4. programos uždavinių pavadinimai ir jų kodai 

3.4.1. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją (kodas 3.301.1.2) 
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3.4.2. Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų 

infrastruktūrą ir veiklos metodus (kodas 3.301.1.3) 

 

3.5. programos priemonių pavadinimai ir jų kodai 

3.5.1. Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą (kodas 3.301.1.2.1) 

3.5.2. Vykdyti  saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą (kodas 3.301.1.3.1) 

3.5.3. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą (kodas 3.301.1.3.2) 

 

4. Įstaigos vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas 

 

2012 metais įstaiga vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos strateginiame plane ir įstaigos 2012 metų veiklos plane iškeltų 

strateginių tikslų ir programų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo. 

Iš valstybės biudžeto asignavimų finansuojamai programai „Bausmių sistema“, įstaigai 

skirta 15 mln. 37 tūkst. Lt. Abu strateginio tikslo uždaviniai ataskaitiniu laikotarpiu buvo sėkmingai 

įgyvendinami. 

 

 Teikiant nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą pradiniai planiniai 

asignavimai metams – 805 tūkst. Lt., ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 

805 tūkst. Lt, planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc.: 

 

1.Skatinti nuteistuosius mokytis, dirbti ir įsigyti specialybę 

1. Vykdant nuteistųjų reabilitaciją, siekiama, kad kuo daugiau nuteistųjų įgytų tam tikrą išsilavinimą 

bei profesiją. 2012 m. pabaigoje pataisos namuose mokėsi 255 nuteistieji. Iš jų 149 – Vilniaus 

jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo konsultaciniame centre ir 106 Vilniaus komunalinių 

paslaugų mokykloje. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos skyriuje nuteistieji mokėsi 

suvirintojo, batsiuvio, elektromontuotojo ir staliaus specialybių. Per 2012 metus 149 nuteistieji 

gavo mokslo baigimo pažymėjimus, iš jų 11 įgijo vidurinį išsilavinimą, 23 – pagrindinį išsilavinimą 

ir net net 113 buitinių paslaugų baigimo pažymėjimus. Vienas iš nuteistųjų pataisos aspektų yra 

darbas. Ataskaitinio laikotarpio metu 90 nuteistųjų buvo įdarbinti Valstybės įmonėje prie 

Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų 3 filiale  ir 104 ūkio darbuose. Įdarbintų nuteistųjų Valstybės 

įmonės prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų 3 filiale ir pataisos namų ūkio brigadoje dalį, 

procentais nuo bendro tokių asmenų skaičiaus, sudarė 32 procentai. Buvo organizuoti 4 susitikimai 

su Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio centro atstovais, kurių metu nuteistieji nuolat yra 

skatinami mokytis. Susitikimų metu konsultacinio centro atstovai informuoja apie mokyklinių 

brandos egzaminų vykdymo bei laikymo tvarką, aptariami rezultatai juos išlaikius, taip pat įteikiami 

baigimo pažymėjimai. 

 

1.1. Sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Rasų g. 6 (buvusios įstaigos patalpos, grąžintos 

Vilniaus arkivyskupijos kurijai) kuriama slaugos ligonine dėl įstaigos nuteistųjų, kuriems suteikta 

teisė vykti be sargybos ar be palydos, įdarbinimo slaugos padėjėjais 

Buvo suorganizuoti trys susitikimai su Gailestingojo Jezaus Seserų Kongregacijos atstove 

Michaela Rak, kuri 2012-06-16 atidarė pirmąjį Lietuvoje Hospisą. Aptarti būsimo 

bendradarbiavimo klausimai, taip pat nuteistųjų- savanorių, kuriems bus suteikta teisė išvykti be 

sargybos ar be palydos dirbti įsteigtame Hospise, resocializacijos programa. Rugsėjo mėn. buvo 

organizuoti du papildomi susitikimai su Gailestingojo Jezaus Seserų Kongregacijos atstove 

Michaela Rak, kurių metu buvo aptartos bendradarbiavimo sutarties sąlygos. Michaela Rak 

įsipareigojo trečiame  ketvirtyje pateikti sutarties projektą, tačiau to nepadarė, kadangi Hospisas 

negavo visų reikiamų leidimų veiklai vykdyti. 2012 m. ligoniai slaugomi nebuvo, todėl ir nuteistųjų 

pagalba nebuvo reikalinga. 
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2. Rengti nuteistuosius integracijai į visuomenę 

2.1. Kartu su Lietuvos kalinių globos draugija ir jos partneriais projekto „Sisteminga 

nuteistųjų integracija Vilniaus regione" ribose įdiegti Vilniaus regione veikiančioje probacijos 

tarnyboje lygtinai paleistų asmenų integracijos į visuomenę eksperimentinį modelį, atsižvelgiant į 

LR Probacijos įstatymo nuostatas, kurį būtų galima pritaikyti ir kitoms probacijos tarnyboms 

2012 m. balandžio 1d. įstaigoje pradėtas įgyvendinti ESF finansuojamas projektas 

„Sisteminga nuteistųjų integracija Vilniaus regione“. Šis projektas susijęs su 2012 m. liepos 1d.  

įsigaliosiančiu Probacijos įstatymu. Nuo 2012 m. balandžio 1 d. įstaigos nuteistuosius, kurie gali 

būti paleisti į laisvę lygtinai prieš terminą, konsultuoja bei vykdo socialinių įgūdžių lavinimo 

programą Lietuvos kalinių globos draugijos, Vilniaus miesto ir regiono Probacijos tarnybos ir 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas savanoriai. Ataskaitiniu laikotarpiu jau dvidešimčiai nuteistųjų 

suteikta teisė vykti iš įstaigos be sargybos ar palydos. Minėti nuteistieji kiekvieną dieną vyksta į 

socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus, kurie organizuojami Lietuvos kalinių globos 

draugijoje.Projekto trukmė 3 metai. 

2012 metais Vilniaus pataisos namuose nuolat lankėsi Vilniaus miesto ir rajono probacijų 

tarnybų atstovais. Bendradarbiavimas padeda sklandesniam nuteistojo integravimuisi iš laisvės 

atėmimo vietos į visuomenę. Nuteistieji informuojami per kiek laiko jie privalo kreiptis į Probacijos 

tarnybą paleidus lygtinai, taip pat išaiškinama nuteistiesiems kokios sankcijos jiems bus pritaikytos 

nesilaikant nustatytų įpareigojimų ir kokios to pasekmės. Organizuoti 4 susitikimai su darbo biržos 

atstovais, kurie nuteistuosius informuoja apie biržos vykdomą veiklą, laisvas darbo 

vietas,dokumentus reikalingus pateikti kreipiantis į darbo biržą. 

 

3. Organizuoti sportinius – kultūrinius renginius nuteistiesiems 

Siekiant turiningo laisvalaikio praleidimo bei užimtumo per 2012 metus nuteistiesiems buvo 

organizuojami šie sportiniai – kultūriniai renginiai: 

 sausio 10 d. įvyko nuteistųjų darbų paroda „Kaip aš įsivaizduoju priklausomybę“. 6 

nuteistieji pateikė savo darbus alkoholizmo, narkomanijos, rūkymo tema. Geriausiai buvo įvertintas 

nuteistojo A. Genevičiaus darbas alkoholizmo tema. 

 sausio 13 d. buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Šiai dienai paminėti buvo paruoštas 

stendas apie Sausio 13-osios įvykius, iškabinta dokumentinė medžiaga, Laisvės gynėjų, žuvusių už 

Nepriklausomybę, nuotraukos. Kiekvienas nuteistasis galėjo apsilankyti bibliotekoje ir susipažinti 

su pateikta medžiaga, įvyko diskusijos šia tema, bei buvo pasidalinta prisiminimais. 

 sausio 18 d. įvyko autobiografinių knygų paroda.  Knygomis aprūpino knygų kolekcininkas 

Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio bendrojo lavinimo centro rusų kalbos mokytojas 

Anatolijus Romanovas. Parodoje buvo apie 30 įvairiausių garsių žmonių autobiografinių knygų, 

tokių kaip: Napoleonas Bonapartas, Tadas Kosciuška, Žana D‘Ark, Lietuvos kunigaikščiai ir kt. 

Kiekvienas turėjo galimybę pavartyti knygas, pasiskaityti bibliotekoje.  

 sausio 25 d. buvo surengtas istorijos žinių patikrinimas raštu, kuris vadinosi „Prisimink 

istoriją“ Tarpusavyje parungtyniauti turimomis istorinėmis žiniomis susirinko 20 nuteistųjų. 

Geriausiai testą parašė K.Vilkauskas, H. Strašinskas, I. Vaitekūnas, L.Žukas. 

Vilniaus pataisos namuose sausio mėn. įvyko renginys – diskusija tema „Kaip atpažinti smurtą prieš 

vaikus“. Bibliotekoje buvo pristatyta dokumentinė medžiaga, vaizduojanti įvairias smurtines 

situacijas prieš vaikus. Šia tema įvyko diskusijos, kurias palaikė ir inicijavo Vilniaus pataisos namų 

Socialinės reabilitacijos skyriaus psichologas Česlovas Laikovskis. Renginyje dalyvavo 31 

nuteistasis.  

 vasario mėn. Vilniaus pataisos namuose vyko Kalinių globos draugijos organizuojami 

Gongų muzikos relaksaciniai užsiėmimai. Užsiėmimus vedė gongų muzikos meistras Raimondas 

Binkauskas ir būgnų mokytojas Martynas Sučyla 

 vasario 1 d.  Vilniaus pataisos namuose, sektoriuje Sniego g. 2,  bibliotekoje buvo rodomas 

Kendo Xovino 7 dalių dokumentinis filmas „Kaip atsirado žemė“ . Filmas nustebino pateikta žemės 
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atsiradimo versija, įdomiai pateiktais faktais bei nežinomais įvykiais. Filmą susirinko žiūrėti 31 

nuteistasis.  

 vasario 15 d. Vilniaus pataisos namuose, sektoriuje Sniego g. 2,  bibliotekos patalpose įvyko 

renginys, skirtas „Lietuvos valstybės atkūrimo dienai“ paminėti. Nuteistasis Kęstutis Vilkauskas, 12 

b. susirinkusiems nuteistiesiems papasakojo apie Baltijos kelio pradžią, Vasario 16-osios akto 

signatarus, Vasario 16-osios minėjimų istoriją 1919-1940 metais. Nuteistieji galėjo pavartyti šia 

tema lankstinukus, knygas su nuotraukomis. Renginio metu nuteistieji skaitė savo kūrybos eiles, 

parodė mini vaidinimą. Renginyje dalyvavo 20 nuteistųjų. 

 vasario 21 d. Vilniaus pataisos namų,  sektoriuje esančiame Sniego g. 2,  stadione įvyko 

Užgavėnių šventė. Nuteistieji buvo supažindinti su tautosakoje minima Užgavėnių švente, su 

Užgavėnių tradicijomis Lietuvoje dabar. Nuteistieji pasigamino Morę, daug įdomių ir spalvingų 

kaukių, skirtų Užgavėnėms. Šventės metu buvo skanaujami blynai su medumi, geriama arbata, 

valgomos dešrelės  keptos ant žarijų. Nuteistieji ir svečiai stebėjo Kanapinio ir Lašininio kovą, buvo 

pravesti blynų, giros gėrimo konkursai bei įvairios sporto rungtys: virvės traukimo, giros kėlimo, 

mįslių ir minklių konkursas. Šventės pabaigoje buvo sudeginta Morė, visi susirinkusieji pasveikinti 

su pavasariu. 

 kovo 3-4 d. Vilniaus pataisos namų bibliotekoje vyko renginys tema: „Alkoholio žala 

organizmui. Narkomanija, jos žala ir gydymas. Hepatitas A“ ir kt. Renginio metu buvo pristatyta 

medžiaga iš AIDS centro - buvo rodomi 3 filmai, dokumentinė medžiaga, plakatai, nuteistieji patys 

dalijosi patirtimi ir patyrimais šiomis temomis. Renginyje dalyvavo 25 nuteistieji. 

 kovo mėn. 9 d. Vilniaus pataisos namų bibliotekoje vyko minėjimas skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Renginio metu buvo nuotraukų ta tema paroda, 

pateikti lankstinukai. 

 kovo 10-11 d. nuteistieji turėjo galimybę susipažinti su Europos Sąjungos valstybių 

naujienomis ekonomikos, finansų, žemės ūkio ir kultūros srityje. Bibliotekoje buvo pateikta daug 

pažintinės medžiagos, lankstinukai ir kt. Bibliotekoje lankėsi ir domėjosi 18 nuteistųjų. 

 kovo 20 d.  Vilniaus lopšelyje- darželyje „Rasa“ adresu M. Daukšos g. 15 įvyko socialinė 
akcija „Suteik paukščiams namus“. 10 inkilų buvo pagaminti iš Vilniaus pataisos namuose 
dirbtuvėse esančios medienos ir jie buvo pakabinti Vilniaus lopšelyje- darželyje „Rasa“ teritorijoje. 
Socialinėje akcijoje dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Rasa“ auklėtiniai, darbuotojai, Vilniaus 
pataisos namų administracijos atstovai ir nuteistieji. 

 kovo 26-30 d. Vilniaus lopšelyje - darželyje „Rasa“ įvyko Vilniaus ikimokyklinių įstaigų XIII 

teatro festivalis "Rasos lašelis", skirtas Maironio metams ir tarptautinei teatro dienai paminėti. 

Vilniaus pataisos namų dailės studijos "Rasos" nariai - socialiniai Vilniaus lopšelio- darželio „Rasa“ 

partneriai - įteikė festivalio dalyviams savo meno darbus. 

kovo 28 d. Vilniaus pataisos namų  bibliotekoje buvo pristatyta dokumentinė medžiaga „Istorinių 

faktų ir pranašysčių knyga“. Renginyje dalyvavo atstovai iš JAV ir Suomijos, 22 nuteistieji. Vyko 

diskusija religiniais klausimais. 

 kovo 29 d. Vilniaus pataisos namų bibliotekoje buvo rodomas meninis filmas „Tadas Blinda“. 

Žiūrėjo 35 nuteistieji.  

 kovo 30 d. Vilniaus pataisų namuose įvyko Socialinės reabilitacijos skyriaus Narkomanų 

reabilitacijos grupės narių, jų artimųjų ir personalo psichoedukacinis susitikimas. Šio susitikimo 

tema: „Ko-priklausomybė, priklausomybė ir sveikimas“. Susitikimo metu dalyviai, tai yra šeimos 

nariai, svečiai, reabilitacijos skyriaus nariai, pasakojo apie save, išgyvenamus jausmus, blaivaus 

gyvenimo kūrimą ir apie integraciją laisvėje. Šio susitikimo metu reabilitacijos grupės nariai 

suvaidino pantomimą, kurią pavadino „Viskas“. 

 balandžio 8 d. Vilniaus pataisos namų nuteistiesiems buvo organizuota Šv. Velykų šventė bei 

gražiausio margučio rinkimai.  

 Gegužė visus džiugina gausybe įvairiaspalvių pavasarinių žiedų ir švenčių. Su meile ir 

pagarba atšventę visiems labai brangią -  Motinos dieną, prisiminę gegužės 8 – ąją - pergalės dieną 

prieš fašizmą, kai 1945m. įsigaliojo Vokietijos kapituliacija, gegužės 9 – oji Europos diena, kai 
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visoje Europoje švenčiama Europos diena. Šią progą Vilniaus pataisos namuose, atskirame 

sektoriuje esančiame Sniego g. 2, vyko žinių apie Europos Sąjungą patikrinimo konkursas – 

Europos testas. Konkurse dalyvavo 19 nuteistųjų. Geriausiai Europos testą išlaikę nuteistieji buvo 

apdovanoti knygomis; 

 gegužės 5 d. lankėsi Lvovo miesto teatras – Emanuel ,kuris parodė nuteistiesiems vaidinimą. 

 gegužės 14 d. koncertavo merginų grupė- Axomas. 

 gegužės 19 d. paskelbta Pasauline hepatito diena. Ši diena yra skiriama atkreipti visuomenės 

dėmesį į vieną pagrindinių kepenų virusinių susirgimų – hepatitą. Jis dar vadinamas “tyliuoju 

žudiku”, nes žmonių, nešiojančių hepatitą B ir C daugėja, o jie patys apie tai nežino. Žmogus gali 

būti užsikrėtęs ir gyventi nieko nejausdamas net 20-30 metų, kol nepasireiškia kitos kepenų ligos. 

Nesiimant gydymo, hepatitas gali sukelti kepenų cirozę, kepenų vėžį ir mirtį. 

 Minint pasaulinę hepatito dieną – gegužės 30 d., Vilniaus pataisos namuose, atskirame 

sektoriuje esančiame, Rasų g. 8,  vyko nuteistųjų pavasario bėgimo krosas. Pavasario bėgimo krose 

iš viso dalyvavo 11 nuteistųjų. Nuteistieji bėgo 5 km ir 10 km. Nugalėtojams buvo įteikti diplomai. 

 birželio 13 d. Vilniaus pataisos namuose vyko turnyras dalyvaujant Lietuvos šachmatų 

čempionui Šarūnui Šulskiui.  

 birželio 24 d. Vilniaus pataisos namų nuteistiesiems buvo organizuota Rasos (Jonių) šventė 

bei nuteistųjų muzikinės kapelos pasirodymas; 

 2011 m. balandžio-birželio mėnesiai buvo leidžiamas nuteistųjų laikraštis „Rasų Aidas“ bei 

„Žvilgsnis“; 

 II ketvirtyje buvo atidaryta nuteistųjų spartakiada (šachmatų turnyras būriuose, stalo teniso 

turnyras, pavasario bėgimo kroso turnyras,  krepšinio varžybos, futbolo turnyras);  

 liepos – rugsėjo mėn. Vilniaus pataisos namuose, atskirame sektoriuje esančiame, Sniego  g. 

2 vyko Sporto olimpiada; 

 liepos 17 d. Vilniaus pataisos namuose vyko tinklinio varžybos; 

 Vyko Kalinių globos draugijos organizuojami Gongų muzikos relaksaciniai 

užsiėmimai nuteistiesiems.  

 Vilniaus pataisos namų nuteistieji prisijungę prie visuotinės aplinkosauginės akcijos 

„Darom – 2012“, tvarkė Vilniaus lopšelio - darželio „Rasa“  teritoriją bei  aptvėrė vaikų žaidimo 

aikštelę tvora.  

 Įstaigoje lankėsi anglų menininkų delegacijos nariai Dinas Stalhamas (Dean Stalham), 

Koestler Trust fondo direktorius, aktorius ir rašytojas Deividas Elis (David Ellis), operatorius Jules 

Carrin ketina inicijuoti bandomąją rašymo/filmavimo dirbtuvių programą, parengtą „Art Saves 

Lives“ – reabilitacija per meną – kursų pagrindu. 

 Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti Vilniaus pataisos namai, kaip  socialiniai 

Vilniaus lopšelio - darželio „Rasa“ partneriai – atnaujino darželio teritorijoje esančius suolus. 

 Liepos mėn. Vilniaus pataisos namų sektoriuje Sniego g. 2  įvyko fizikos viktorina, 

skirta fizikui Tomui Youngui paminėti.Viktorinoje dalyvavo 19 nuteistųjų. 

 Rugsėjo mėnesį įstaigoje buvo organizuotas Narkomanų reabilitacijos grupės narių, jų 

artimųjų ir personalo psichoedukacinis susitikimas.Šio susitikimo tema–„Ko-priklausomybė, 

priklausomybė ir sveikimas“.Susitikimo metu dalyviai, t.y. šeimos nariai, svečiai, reabilitacijos 

skyriaus nariai pasakojo apie save, savo išgyvenamus jausmus, blaivaus gyvenimo kūrimą bei 

integraciją laisvėje. Susitikime dalyvavo 5 nuteistųjų artimieji (viso  7 asmenys), 11 nuteistųjų, 2 

„Carito“ organizacijos savanoriai. 

 Rugsėjo mėn. įstaigoje lankėsi 3 Rusijos Federacijos savanoriai.Vizito tikslas – 

pokalbiai religine tematika, patirties pasidalijimas. 

 Įstaigoje tarp nuteistųjų būrių organizuotas krepšinio turnyras.  

 Spalio mėnesį įstaigoje įvyko LR Konstitucijos egzamino I etapas. Dalyvavo 22 

nuteistieji, iš kurių 2 pateko į II etapą. 

 Spalio mėnesį Kalinių globos draugijos atstovai organizavo akciją „Angelo medis“. 
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Šios akcijos tikslas – glaudesnių socialinių ryšių palaikymas su artimaisiais. Šios akcijos metu 

nuteistieji gamino įvairius dirbinius – dovanas, kurios buvo Šv. Kalėdų proga perduotos nuteistųjų 

giminėms ir artimiesiems.  

 Spalio mėnesį įstaigoje sėkmingai organizuoti rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. 

I ture dalyvavo 146 nuteistieji, II- 149.  

 2012-12-04 įvyko susitikimas su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 

atstovais. Atstovai paaiškino apie pirminės teisinės pagalbos suteikimo laiką bei sąlygas. 

 2012-12-10 LRT rengė laidą „Šventadienio mintys“, kurioje sutiko dalyvauti 4 

pataisos namų nuteistieji. Laidoje jie pasakojo apie savo gyvenimo sąlygas pataisos namuose. 

 2012-12-18 ir 2012-12-21 Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija surengė vaišių 

vakarienę Šv. Kūčių proga. 

 2012-12-19 lankėsi TV3 laidos „Be komentarų“ filmavimo grupė, rengė reportažą 

apie nuteistųjų gyvenimo sąlygas. 

 2012-12-28 lankėsi Lietuvos bažnyčios Kardinolas A. J. Bačkys. Vyko Šv. Mišios, 

nuteistiesiems buvo padalintos dovanėlės.   

Nuolat siekiama, kad kuo daugiau nuteistųjų dalyvautų įvairiuose projektuose, sporto ir 

kultūriniuose renginiuose, kad kuo daugiau bendrų susitikimų su pareigūnais, nuteistaisiais ir jų 

artimaisiais bei visuomenės organizacijomis. 

 

4. Atlikti naujai atvykusių nuteistųjų psichologinį įvertinimą 

5. Vykdyti savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietoje prevenciją 

Per praėjusius 2012 metus psichologinis darbas toliau vykdomas siekiant palaikyti 

pozityvius nuteistųjų tarpasmeninius santykius, atsižvelgiant į jų asmeninius ir socialinius poreikius 

bei įvertintus rizikos veiksnius.Įgyvendinant savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos priemones 

atliekamas naujai į įstaigą atvykusių nuteistųjų pirminis nuteistojo būsenos ir savijautos įvertinimas 

naudojant Beko depresijos skales ir pokalbį. 2012 metų laikotarpiu atlikti 233 naujai atvykusių į 

pataisos įstaigą nuteistųjų psichologiniai įvertinimai. Pateiktos 26 pažymos-rekomendacijos 

pataisos įstaigos administracijai dėl nuteistųjų, priklausančių didelės rizikos grupei dėl savęs 

žalojimo ar bandymo nusižudyti, sustiprintos priežiūros, bendravimo ypatumų.Buvo pravestas 131 

prevencinio pobūdžio pokalbis su linkusiais žalotis nuteistaisiais. 

 

6. Vykdyti korekcinę programą nuteistiesiems, priklausomiems nuo psichiką veikiančių 

medžiagų 

Socialinės reabilitacijos skyriaus narkomanų reabilitacijos grupėje pravedami 

diagnostiniai, motyvuoti pokalbiai su naujai atvykusiais nuteistaisiais, turinčiais problemų dėl 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo. Tai pat vedamos atkirčio, tapatybės ir užduočių grupės. 

Sėkmingai organizuojami besigydančių ir blaiviai gyvenančių narkomanų bei alkoholikų 

susitikimai su buvusiais nuteistaisiais, siekiant motyvuoti juos gydymuisi.  Per 2012 metus 

Narkomanų  reabilitacijos centras vykdė šias korekcines programas nuteistiesiems priklausomiems 

nuo psichiką veikiančių medžiagų: 

 Dalyvavo psichokorekcinėje programoje „Įžanginėje grupėje“, „Pagrindinėje NRG“ 

bei palaikomosiose grupėse - 157 nuteistieji; 

 Pravesta diagnostinių ir motyvuojančių pokalbių su nuteistaisiais, turinčiais problemų 

dėl psichiką veikiančiu medžiagų, įskaitant iš BĮ bei  KTP nuteistuosius, -  230; 

 Organizuota 4 psichoedukaciniai susitikimai su nuteistųjų artimaisiais bei personalu, 

kur nuteistieji paruošė ir pristatė 3 pantomimos ir vieną kalėdinį spektaklį. Organizuotas konkursas 

dėl geriausio nulipdyto „Kalėdinio Angeliuko“.  

 Buvo perskaityta 101 paskaita priklausomybių prevencijos klausimais.  

 Organizuota 270 terapinių užsiėmimų nuteistiesiems: atkryčio, tapatybės, užduočių, 

asertyvaus elgesio, bei emocijų reguliavimo pratybos. 
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 Organizuota 70 savitarpio pagalbos grupių susirinkimų, kuriose dalyvavo savanoriai iš 

laisves, iš įvairių miestų. Tikslas -  sustiprinti nuteistųjų motyvaciją gyventi blaiviai be narkotinių 

medžiagų. 

2012 m. užregistruota 127 narkotinių madžiagų vartojimo atvejai. Buvo nuolat taikomos 

kompleksinės prevencijos priemonės kovai su narkotikų plitimu ir jų vartojimu, narkotinių 

medžiagų patekimo į Vilniaus  pataisos namus užkardymui. Tačiau narkotikų vartojimas išlieka opi 

pataisos namų problema. Siekiant spręsti šią problemą pataisos namuose  toliau bus tęsiamas darbas 

su nuteistaisiais vartojančiais narkotikus. Nuteistieji, norintys atsisakyti žalingų įpročių bus 

agituojami dalyvauti grupinėje ir individualioje terapijoje. Bus siekiama daugiau nuteistųjų įtraukti į 

priklausomybės lygų reabilitacijos grupę, mokymąsi, darbą.  

2012 m. pirmame pusmetyje nebuvo užfiksuota, kaip nuteistasis vartojo alkoholį bei jo 

surogatus, o 2012 m. antrame pusmetyje – 7 atvejai.    

  

7. Individualus darbas su nuteistuoju 

2012 m. eigoje buvo suteikta 1111 individualių psichologinių konsultacijų nuteistiesiems. 

Parengtos 306 psichologinės išvados dėl lygtinio paleidimo taikymo iš pataisos įstaigos. Taikant 

pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimo metodikas atlikta 511 nuteistųjų asmenybės 

psichologinių įvertinimų:  

254 – naudojant rizikos įvertinimo OASys metodiką; 

92 – naudojant kartotinio smurtinio elgesio rizikos vertinimo HCR-20 metodiką; 

108 – naudojant psihopatijos lygmens nustatymo PCL:SV metodiką; 

12 – naudojant kartotinio seksualinio smurto rizikos vertinimo metodiką STATIC -99; 

6 – naudojant kartotinio seksualinio smurto rizikos vertinimo SVR -20 metodikas. 

Buvo pradėta vykdyti 2012 m. birželio 25 d. Kalėjimų departamento prie LR TM direktoriaus 

įsakymu Nr. V-211 aprobuota elgesio korekcijos programa „Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas 

(EPP), kurios užsiėmimuose dalyvavo 12 nuteistųjų. 

 

 Vykdant  saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą pradiniai planiniai 

asignavimai metams  – 11 mln. 957 tūkst. Lt., ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 10 

mln. 928,2 tūkst. Lt, planinių asignavimų panaudojimo procentas – 91,4 proc.: 

  Vykdyti įstaigoje nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą 

1.1) Atlikti analizę dėl nuteistųjų, esančių objekte Vilniuje, Sniego g. 2, galimo 

perkėlimo į Rasų g. 8 teritoriją, nuteistųjų galimo iškėlimo iš įstaigos į kitus pataisos namus, 

įvertinti kitus alternatyvius variantus, siekiant sumažinti administravimo kaštus, Kalėjimų 

departamentui pateikti šios analizės rezultatus su konkrečiais galimais ir siūlomais variantais 

 

Per ataskaitinį laikotarpį Vidaus tyrimų skyriaus (toliau – VTS) pareigūnai dėl 

nusikalstamų veikų pradėjo 33 ikiteisminius tyrimus, iš jų: 4 – dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo 

pagal LR BK 138 str. 1 d., 15 – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis 

medžiagomis, turint tikslą jas platinti pagal LR BK 260 str. 1 d., 2 – dėl neteisėto disponavimo 

narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, be tikslo jas platinti pagal LR BK 259 str. 1 d., 

(vienas ikiteisminis tyrimas perkvalifikuotas į LR BK 259 str. 2 d.), 3-dėl grasinimo nužudyti ar 

sunkiai sutrukdyti žmogaus sveikatą pagal LR BK 145 str., 1-dėl piktnaudžiavimo pagal LR BK 

228 str. 2 d., 2-dėl grasinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam 

asmeniui pagal LR BK 287 str. ir LR BK 290 str. dėl valstybės tarnautojo ar viešojo 

administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimo, 1- dėl vagystės pagal LR BK 178 str. 4 d., 

1- dėl plėšimo pagal LR BK 180 str. 1 d., 1-dėl turto prievartavimo pagal LR BK 181 str. 2 d., 2-dėl 

viešosios tvarkos pažeidimo pagal LR BK 284 str. 1 d., 1-dėl dokumento suklastojimo ar suklastoto 

dokumento panaudojimas arba realizavimo pagal LR BK 300 str. 1d. 

2012 m. priimti 4 nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Per ataskaitinį laikotarpį 

VTS pareigūnai atliko 264 tarnybinius tyrimus dėl nuteistųjų, 0 – dėl pareigūnų ir darbuotojų, 
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dirbančių pagal darbo sutartis  bei 15 tarnybinių tyrimų dėl kitų ypatingų įvykių. 

Siekiant užtikrinti veiksmingą darbuotojų veiklos ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo 

kontrolę VTS pareigūnai nuolat organizavo netikėtus, iš anksto neplanuotus pareigūnų, darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartį, bei kitų asmenų, įeinančių ir išeinančių iš įstaigos, patikrinimus. 

 2012 m. užfiksuoti 1488 nuteistųjų padaryti bausmės atlikimo režimo reikalavimų 

pažeidimai.  Per ataskaitinį laikotarpį Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau – APS) pareigūnai 

atliko 21 949 kratas nuteistiesiems, 13 tarnybinių tyrimų, atsakė raštu į 93 nutiestųjų skundus, 

prašymus, užkardė 4 nuteistųjų savęs žalojimo ir 1 savižudybės atvejį, 8 kartus tarnybos metu 

panaudojo specialiąsias priemones, APS pareigūnai atliko nuteistųjų konvojavimą ir palydą 61 

kartą: 

 – į Laisvės atėmimo vietų ligoninę – 26; 

 – į valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas – 28; 

 – į nuteistųjų trumpalaikes išvykas už pataisos įstaigos ribų – 7. 

 APS ir VTS pareigūnai 2011 m. sulaikė 5 piliečius, kurie bandė permesti per įstaigos 

apsaugos perimetrą ar perduoti pasimatymų metu nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus. 

Buvo išanalizuota esama situacija bei galimybės dėl Vilniaus pataisos namų nuteistųjų, 

esančių sektoriuje Sniego g. 2, perkėlimo į įstaigos sektorių esantį Rasų g. 8 ar kitus pataisos 

namus. Informacija buvo perduota Kalėjimų departamento Apsaugos, priežiūros ir įskaitos 

skyriui, taip pat aptarta su Kalėjimų departamento direktoriaus 2012-01-20 įsakymu Nr. V-28 

sudarytos darbo grupės nariais. 2012-05-17 iš Kalėjimų departamento buvo gautas raštas Nr.               

1S-1663, kuriame teigiama, kad perkelti nuteistųjų iš objekto esančio Sniego g. 2, Vilniuje į 

objektą esantį Rasų g. 8, Vilniuje, arba į kitus pataisos namus,- netikslinga. 

  Vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją 

2.1)Mažinti tarp nuteistųjų kriminalinės subkultūros apraiškas 

2.2) Plėtoti įstaigoje taikomas socialinės reabilitacijos programas, plėtojant veiklą 

nuteistųjų priklausomybių reabilitacijos srityje, dailės terapijoje, kartu su „Carito" organizacijos 

savanoriais parengiant ir įgyvendinant pilotinį planuojamų paleisti nuteistųjų priežiūros modelį 

pagal LR Probacijos įstatymą 

Per ataskaitinį laikotarpį pataisos namuose buvo 18 pareigūnų dirbančių socialinį darbą 

su nuteistaisiais. Įstaigos Socialinės reabilitacijos ir Psichologinės tarnybos darbuotojai aktyviai 

dalyvauja priklausomų asmenų reabilitacijos programose ne tik Kalėjimų departamento prie LR 

TM Mokymo centre bet ir bendradarbiaujant su kitomis Europos valstybėmis. Psichologinės 

tarnybos  psichologė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Milane. Pagal pataisos namuose 

vykdomą projektą „Grundtvig Learning Partnerships Culture and Tradition – European Programme 

for Adult Education“, 5 pareigūnai vyko į Lenkiją ir Latviją, 1 darbuotojas į Vokietiją. 

Komandiruočių metu darbuotojai buvo supažindinti su pažangia Vokietijos, Latvijos bei Lenkijos 

valstybių praktika bausmių vykdymo srityje.  

Siekiant užtikrinti nuteistųjų užimtumą naudinga ir tikslinga linkme bei didinti jų 

motyvaciją elgesio korekcijai, įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos 7 nuteistųjų 

socialinės reabilitacijos programos: 

1) Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų lygtinai, programa; 

2) Nuteistųjų adaptacijos programa; 

3) Laisvalaikio ir užimtumo programa; 

4) Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programa; 

5) Nuteistųjų pataisos programa; 

6) Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa; 

7) Psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų reabilitacijos programa. 

Nuteistųjų, lankančių įvairias ugdymo programas (pataisos namuose vykdomos 7 nuteistųjų 

socialinės reabilitacijos programos) skaičius yra labai kintantis, kadangi vyksta didelė nuteistųjų 

kaita pataisos namuose. Iš viso dalyvavo 344 nuteistieji. Įstaigoje taikomos socialinės reabilitacijos 

programos yra nuolat plėtojamos.  
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Nuteistųjų socialinės reabilitacijos tikslu Vilniaus pataisos namuose nuolat lankosi 

visuomeninės-religinės organizacijos (per ataskaitinį laikotarpį suorganizuota 762 susitikimai):  

 Pirmadieniais atvyksta AA draugijos nariai, kurių pagrindinis tikslas: padėti nuteistiesiems 

atsisakyti alkoholio vartojimo. Vyksta Anoniminių alkoholikų susirinkimai nuo 15.00 val. iki 16.00 

val. Dalyvauja 10-12 nuteistųjų. 

 Antradieniais: 

 1. Nuo 10.30 val. iki 12.30 val. nuteistuosius lanko stačiatikių-provoslavų šventikas,  atlieka 

religines apeigas: malda, švento rašto skaitymas. Dalyvauja apie 20 nuteistųjų. 

 2. Vienuolės Benediktos paskaitos nuo 15.00 val. iki 16.45 val. Malda, švento rašto 

skaitymas. Dalyvauja apie 15 nuteistųjų. 

 3. Religinės bendruomenės „Tikėjimo žodis“ pamokymai „Savęs pažinimas“,  malda nuo 

17.00 val. iki 19.00 val.. Dalyvauja apie 10 nuteistųjų. 

 4. Evangelinio tikėjimo ir krikščionių bendruomenės pamokymai nuo 19.00 val. iki 20.45 

val. Dalyvauja apie 10 nuteistųjų. 

 5. Kalinių globos draugijos akcija „Angelo medis“ nuo 13.00 val. iki 15.00 val. Nuolat 

padeda nuteistiesiems pagaminti dovanas artimiesiems įvairių švenčių progomis. Dalyvaujančių 

nuteistųjų skaičius kintantis (nuo 9 iki  40 nut.)  

 Trečiadieniais nuo 15.00 val. iki  17.00 val. vyksta susitikimai su Lietuvos „Veikliųjų 

žmonių“ bendrijos atstovais. Susitikimo metu vyksta pokalbiai apie nuteistųjų integracija į 

visuomenę, muzikos užsiėmimai. Dalyvauja apie 10 nuteistųjų. 

 Ketvirtadieniais nuo 16.00 val. iki 18.00 val. nuteistuosius lanko Krikščionių bažnyčios 

atstovai ir kunigas, atlieka  religines apeigas: išpažintis, malda, Šv. mišios, Šv. Rašto skaitymas. 

Dalyvauja 20 nuteistųjų. 

 Penktadieniais nuo 9.30 val. iki 13.00 val. lankosi  Lietuvos Carito savanoriai, kurie padeda 

nuteistiesiems integruotis į visuomenę išėjus į laisvę.  

Vykdant nuteistųjų reabilitaciją siekiama, kad kuo daugiau nuteistųjų įgytų tam tikrą 

išsilavinimą, taip pat profesiją. Ateityje bus stengiamasi, kad ko daugiau nuteistųjų dalyvautų 

projektuose, sporto ir kultūriniuose renginiuose.  

Siūlome, kad gerinant integraciją į visuomenę, ateityje vyktų kuo daugiau bendrų susitikimų 

su pareigūnais, nuteistaisiais ir jų artimaisiais bei visuomeninėmis organizacijomis. 

 Priklausomybių srityje dirba 3 įstaigos darbuotojai, kurie papildomai, savo patirtimi dalijasi 

su kitų įstaigų darbuotojais, norinčiais dirbti priklausomybių srityje arba steigti panašius į Vilniaus 

pataisos namų priklausomybės reabilitacijos centrus. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos tikslu 

Vilniaus pataisos namuose nuolat lankosi visuomeninės-religinės organizacijos. Įstaigos 

Psichologinės tarnybos vedėja dalyvavo Mokymo centro prie KD organizuotame kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje „Asmenų, priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų reabilitacijos 

programos“ II etapo mokymuose. Socialinės reabilitacijos skyriaus psichologai veda 

priklausomybių prevencijos užsiėmimus, kuriuose dalyvauja 8 nuteistieji. Nuo 2012 metų balandžio 

1 d. įstaigoje organizuojami Dailės terapijos užsiėmimai, kuriuos veda Lietuvos kalinių globos 

draugijos savanoriai, Užsiėmimuose dalyvauja 20 nuteistųjų. Dailės terapijai ir būreliui- studijai 

„Rasos“ įrengtos naujos patalpos. Įstaigoje kasdien veikia Muzikos studija, kurią lanko 17 

nuteistųjų. Užsiėmimus veda Lietuvos kalinių globos draugijos savanoriai. 5 nuteistieji dalyvauja 

teatro ir dramos būrelyje. Taip pat pataisos namuose vykdomas projektas  GRUNDTVIG Learning 

Partnerships "Culture and Tradition – European Programme for Adult Education“. Projekte 

dalyvauja 12 nuteistųjų, o nuo 2012 m. spalio mėnesio projekte dalyvaujantys nuteistieji pradėjo 

mokytis anglų kalbos. 

Mažinant tarp nuteistųjų kriminalinės subkultūros apraiškas, atlikta 210 naujai atvykusių į įstaigą 

nuteistųjų apklausų apie kriminalinės subkultūros sklaidą bei paplitimą. 10 kartų atsižvelgta į tai ar 

nuteistasis toleruoja subkultūrą skiriant paskatinamąją priemonę – perkėlimą į lengvąją grupę. Už 

padarytus bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimus nuteistiesiems buvo skiriamos 

drausminės nuobaudos. Baudžiant nuteistuosius už padarytus drausmės pažeidimus buvo 
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atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, turimų nuobaudų kiekį bei kitas aplinkybes. 

Dažniausiai taikyta nuobaudos rūšis, kaip ir anksčiau, buvo uždarymas į BI – 496 kartai. 

Įgyvendinant Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programą 

taikyta nuobauda – pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės 21 kartas. Tai viena 

rečiausiai taikomų nuobaudų, matyt, kaip neefektyvi ir neduodanti norimo rezultato.  Piktybiškai ir 

sistemingai pažeidinėjantys drausmę nuteistieji buvo perkeliami iš paprastosios grupės į drausmės 

grupę - 80 atvejų. Kai kurie iš jų šią nuobaudą atlieka ne pirmą kartą. 2012 metais 3 nuteistieji iš 

kamerų tipo patalpų pasiųsti nuobaudos atlikti į kalėjimą. Nuteistųjų, neturinčių drausminių 

nuobaudų, dalį procentais sudarė 32,11. Siekiant šalinti sąlygas bausmės atlikimo režimo 

reikalavimų pažeidimams daryti, planuojama daugiau nuteistųjų įtraukti į vykdomas pataisos 

namuose socialinės reabilitacijos programas, sudaryti palankias sąlygas mokytis, dalyvauti 

socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimuose, sporto varžybose. Tai turėtų paįvairinti nuteistųjų 

užimtumą įstaigoje, naikinti subkultūros apraiškas nuteistųjų tarpe ir sudaryti palankias sąlygas 

jiems integruotis į visuomenę. 

3)Vykdyti nuteistųjų sveikatos priežiūrą 

Pas šeimos gydytoją lankėsi nuteistieji 5036 kartus. Iš jų dėl ligos - 4114. Pas odontologą – 

1232 kartų. Eilę metų dominuoja kvėpavimo takų ir virškinimo sistemos ligos. Sveikatos priežiūros 

tarnyboje esančioje laboratorijoje atlikta 2622 hematologiniai, 966 – klinikiniai, 1010 – atliktas 

gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, 64 – biocheminiai tyrimai.  Serologiškai ištirta 864 nuteistieji 

dėl sifilio ir ŽIV – AIDS. Per ataskaitinį laikotarpį gydytojai atliko 221 narkologinę ekspertizę. Iš 

atliktų 221 narkologinės ekspertizės užfiksuoti 179 vartojimo atvejai.  

Per ataskaitinį laikotarpį pataisos namuose bausmę atliko 30 invalidų. Jų priežiūrai 

reikalingas ypatingas dėmesys, todėl tikslinga būtų, kad pataisos namuose esantiems invalidams 

prižiūrėti būtų paskirtas sveikatos priežiūros specialistas. Dėl darbo specifikos bei mažesnio darbo 

užmokesčio , palyginus su kitomis viešosiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, sudėtinga pritraukti  

aukštos kvalifikacijos gydytojų bei kito medicinos personalo. Siekiant užtikrinti tinkamą asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pataisos namams reikalingas dar vienas šeimos gydytojo 

etatas. Šiuo metu įstaigai patvirtinta 1,5 šeimos gydytojo etato. 

Sveikatos priežiūros tarnyboje nuolat suteikiama informacija nuteistiesiems apie infekcines 

ligas, skaitomos paskaitos. Nuolat atnaujinami informaciniai stendai, kuriuose patalpinta 

informacija apie aktualias sveikatos problemas, Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas ir kita 

medicininė informacija. Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 

kursuose: gydytojų konferencijose, įvairiuose seminaruose, stažuotėse. 

 

4)Vykdyti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 2012 metais Vilniaus pataisos namuose buvo skirta tik 

964 litai. Per ataskaitinį laikotarpį išleista 1265 litai. Personalo mokymo prioritetiniai tikslai – 

didinti personalo administracinius gebėjimus profesionaliai spręsti jiems keliamus uždavinius bei 

formuoti pozityvų požiūrį į darbą, didinti personalo gebėjimus taikyti Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nuostatas, tobulinti užsienio kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. 

Daugiausia kvalifikaciją pareigūnai kėlė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centro bei Kalėjimų departamento prie LR TM organizuojamuose 

seminaruose.  Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojai kėlė kvalifikaciją Lietuvos slaugos 

specialistų organizacijoje. Įvadinio mokymo kursus Kalėjimų departamento prie LR TM Mokymo 

centre baigė ir įvadinio mokymo kursų baigimo pažymėjimus gavo 7 jaunesnieji pareigūnai.  

Personalo mokymas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos statutu, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl laisvės atėmimo 

vietų pareigūnų tarnybinio mokymo metodikos patvirtinimo“, Vilniaus pataisos namų direktoriaus 

2012 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 3-108 „Dėl 2012-2013 metų pareigūnų ir vyresniųjų pareigūnų 
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mokymo“ bei  Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2012 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 3-107 „Dėl 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniųjų pareigūnų tarnybinio mokymo“. Pagrindinis mokymo 

tikslas: didinti darbuotojų administracinius gebėjimus, kurie leistų pareigūnams profesionaliai ir 

efektyviai atlikti savo tiesiogines pareigas, plėtoti pareigūnų žinias profesinės etikos ir korupcijos 

prevencijos srityje. Viso kvalifikaciją 2012 m. kėlė 119 pataisos namų darbuotojų. 

 

5)Vykdyti įstaigos vidaus administravimą 

Vykdant Vilniaus pataisos namų 2012 metų veiklos planą, patvirtintą Kalėjimų 

departamento prie LR TM direktoriaus, skyriuose ir tarnybose organizacinis darbas vyko sklandžiai. 

Siekiant numatytų tikslų ir uždavinių, administracinių padalinių veiklos rezultatai analizuojami 

ketvirčiais, esant būtinybei ir mėnesiais , pagal nustatytus vertinimo kriterijus, aptariamos priežastys 

ir sąlygos įtakojančios įstaigos veiklą. Susirinkimų metu ieškoma optimaliausių problemų 

sprendimo būdų, užtikrinančių saugų ir veiksmingą įstaigos valdymą. Pataisos namų 

administraciniai padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi pataisos namų direktoriaus 

patvirtintais administracinių padalinių nuostatais. Administracinių padalinių vadovai yra asmeniškai 

atsakingi už vadovaujamo padalinio darbo organozavimą, jam pavestų funkcijų, pataisos namų 

vadovybės rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą. Nuo 2012 m. vadovaujantis teisingumo 

ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1R-215 (Žin.,2010, Nr. 119-6069), įstaigoje neberengiami 

veiklos pagrindinių priemonių pusmečių planai, o svarbiausios veiklos priemonės bei šių priemonių 

įgyvendinimo veiksmus įstaiga planuoja metų veiklos planuose. Taip pat mažinant administracinę 

naštą atsisakyta Buhalterinės apskaitos skyriaus, Įskaitos skyriaus bei Sveikatos priežiūros tarnybos 

veiklos planavimo ketvirčiais, kadangi šių tarnybų veiklos planavimas ketvirčiais yra tik formalus, 

nes šių padalinių funkcijos tiesiogiai yra sietinos tik su nuostatuose ir pareigybių aprašymuose 

nustatytomis konkrečiomis funkcijomis. Be to šių padalinių tos pačios priemonės nurodomos 

įstaigos metiniame veiklos plane. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje parengta, įstaigos vadovo 

pasirašyta ir užregistruota 169 įstaigos direktoriaus įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos 

klausimais, užregistruota ir išsiųsta 7228 informaciniai siunčiamieji dokumentai bei gauta iš įvairių 

institucijų 12479 dokumentai. 

 

6) užtikrinti nuteistųjų priėmimo į Vilniaus pataisos namus laikymo, perkėlimo ir 

paleidimo iš jų teisėtumą 

 2012 metų sausio 1 d. pataisos namuose bausmę atlikinėjo 601 nuteistasis.  

 Per ataskaitinį laikotarpį į pataisos namus atvyko 715 nuteistųjų, iš jų: 208 naujai nuteisti 

asmenys. 

 Per 2012 metus išvyko 690 asmenų, iš jų: paleista 188  

1) paleista atlikus bausmę – 133; 

2) atleista lygtinai prieš terminą – 0 ; 

3) paleista lygtinai – 54; 

4) perkelta į kitas pataisos įstaigas (pagal paskyras) – 15; 

5) vyko į tardymo izoliatorius dėl teismo posėdžių bei atliekamų ikiteisminių tyrimų – 203; 

6) perkelti atlikti bausmę kalėjimo režimo sąlygomis – 3; 

7) vyko į Laisvės atėmimo vietų ligoninę – 281. 

 Nuteistųjų sudėtis pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir kitus rodiklius 

ženkliai nepakito. Beveik pusė nuteistųjų atlieka bausmę už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus.  

 2012 metais įforminti 27 malonės prašymai. 19 nuteistųjų kreipėsi į Lietuvos Respublikos 

Prezidentą patys, dėl 8 nuteistųjų malonės prašė artimieji. Patenkintas tik 1 malonės prašymas. 

 Vadovaujantis 2006 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. V-218 „Dėl 

susipažinimo su nuteistųjų ir suimtųjų asmens bylų dokumentais taisyklių patvirtinimo” 2012 m. 

pageidavimą susipažinti su asmens byloje esančiais dokumentais pareiškė vienas nuteistasis ir 9 

gynėjai. Norinčiųjų susipažinti su asmens byloje esančiais dokumentais nuteistųjų skaičius mažėja 

dėl to, kad asmens byloje nėra dokumentų, su kuriais nuteistieji būtų nesupažindinami. 
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 Vadovaujantis LR baudžiamojo proceso kodeksu, Bausmių vykdymo kodeksu ir Kardomojo 

kalinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 2006, Nr. 68-2494), LR teisingumo 

ministro 2006 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1R-230 „Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą 

pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo 

taisyklės” 2012 m. iš teismų bei kitų pataisos įstaigų buvo gautos 132 pažymos, apie nuteistųjų 

paleidimą informuoti 28 nukentėjusieji.  

 

 

7)Vykdyti įstaigoje buhalterinę apskaitą 

8) Parengti įstaigos lėšų taupymo planą  

 

Įstaigoje veikia apskaitos ir finansų kontrolės sistemos, kuriomis užtikrinama įstaigos 

ūkinės veiklos teisėtumas ir patikimas finansų valdymas. Finansinės apskaitos ir kontrolės 

funkcionavimui užtikrinti, ataskaitiniu laikotarpiu parengtos ir Vilniaus pataisos namų direktoriaus 

įsakymu patvirtintos finansų kontrolės taisyklės (2012 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 3-119). 

Kontrolės priemonės taikomos kiekvienai veiklai, susijusiai su išteklių valdymu. Kontrolė 

garantuoja tinkamą įstaigos turto saugojimą, užkerta kelią galimybėms neteisėtai įsigyti ar 

panaudoti įstaigos turtą. 2012 metais įstaigai skirti finansiniai ir kiti materialiniai ištekliai 

paskirstyti ir panaudoti taip, kad pakako įstaigos veiklai finansuoti. 2012 m. įstaigai skirti valstybės 

biudžeto asignavimai sudarė 15225,4 tūkst. Lt, per 2012 m. 9 mėnesius panaudoti 15225,0 tūkst. Lt,  

t. y. 99,99 procento visų įstaigai skirtų asignavimų. Siekiant racionaliai ir taupiai naudoti įstaigai 

skirtus finansinius išteklius 2012-06-18 buvo parengtas ir patvirtintas lėšų taupymo planas (įsakymo 

Nr. 3-81). 

 

 

 Vykdant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 

aprūpinimą pradiniai planiniai asignavimai metams – 2 mln. 275 tūkst. Lt., 

ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 3 mln. 480,2 tūkst. Lt, planinių asignavimų 

panaudojimo procentas – 152,9 proc. 

 

 

Priemonės vykdant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą buvo įgyvendinamos pagal esamų žmogiškųjų resursų bei turimos 

materialinės bazės galimybes. Nuteistųjų skaičius per ataskaitinį laikotarpį nuolat kito, tačiau 2012 

m. patvirtinto planinio nuteistųjų skaičiaus – 640 – neviršijo. Faktinis nuteistų asmenų skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 626. Per ataskaitinį laikotarpį vykdant lėšų taupymo planą, 

buvo sugriežtinta šilumos reguliatorių kontrolė, karštas vanduo tiekiamas tik pagal nustatytą 

grafiką, reguliariai tikrinami santechniniai įrenginiai ir mazgai, kontroliuojamas vandens nuotekų 

kiekis, nuteistųjų naudojimasis vandens tiekimo paslaugomis, elektros prietaisų ir įrenginių 

naudojimo efektyvumas. Poilsio ir švenčių dienomis administraciniame pastate šaltuoju periodu 

šiluma buvo sumažinama iki minimumo. Per ataskaitinį laikotarpį Ūkio skyriaus darbuotoja 

reguliariai, kas mėnesį, atliko nuteistųjų parduotuvės prekių asortimento ir kainų kontrolę tam, kad 

užtikrintų, jog maisto produktų ir būtiniausių reikmenų kainos nuteistųjų parduotuvėje neviršytų šių 

prekių rinkos vidutinių kainų, nustatytų parduotuvėse toje miesto teritorijoje, kurioje yra įstaiga.  

Atsižvelgiant į sveikatos ir higienos reikalavimus bei gerinant nuteistųjų laisvės atėmimu bausmių 

atlikimo sąlygas ir materialinį-buitinį aptarnavimą, per ataskaitinį laikotarpį atlikti šie svarbiausi 

darbai: 

 Įrengtas nuteistųjų darbų muziejus; 

 Įrengta kompiuterių klasė nuteistiesiems; 

 Atnaujinta apsauginė tvora; 

 Atliktas kapitalinis pasimatymo biuro patalpų (Sniego g. 2) remontas; 
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 Atliktas drausminės grupės dušo remontas; 

 Baudos izoliatoriuje suremontuotos išdaužytos sienos ir pakeistos sudužusios sienų bei 

grindų plytelės; 

 Dušų patalpose pakeistos dušų galvutės bei vandems žarnos; 

 Sniego g. 2 valgyklos patalpose atliktas kanalizacijos remontas; 

 Baudos izoliatoriuje, kamerų tipo patalpose ir gyvenamajame korpuse sudegę automatiniai 

jungikliai pakeisti naujais; 

 Atliktas nuteistųjų kirpyklos, virtuvės, pagalbinių patalpų bei drabužių džiovyklos patalpų 

remontas; 

 11 baudos izoliatoriaus kamerų pritvirtintas inventorius; 

 Atliktas baudos izoliatoriaus 7 kameros remontas; 

 Drausmės korpuse sulūžę pisuarai pakeisti naujais; 

 Atliktas 2-o aukšto tualeto remontas (grindų hidroizoliacija); 

 Visoje įstaigoje pakeisti netvarkingi kištukiniai lizdai, jungikliai ir automatinis išjungiklis. 

Siekiant užkardyti galimus nuteistųjų pabėgimus, narkotikų bei draudžiamų daiktų patekimo 

į pataisos namų teritoriją galimybę ir siekiant sustiprinti nuteistųjų apsaugą bei priežiūrą per 

ataskaitinį laikotarpį buvo nuveikti šie darbai: 

 Ant administracinio pastato laiptinės 2-o aukšto langų (Rasų g.8) buvo uždėtos 

nuteistųjų pabėgimus užkardančios kliūtys; 

 Sumontuotos pertvaros administracinio pastato rūsyje; 

 8 ir 9 nuteistųjų būrių patalpose (Rasų g.8) esančiuose languose įrengti plataus langų 

atidarymo blokatoriai; 

 Sniego g. 2 sektoriuje atnaujintos inžinierinės-techninės apsaugos priemonės 

užkardančios nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į pataisos namų teritoriją; 

 Transporto apžiūros kontrolės ir praleidimo punkte (Sniego g. 2) įrengta vaizdo 

stebėjimo kamera; 

 Įrengtos drausmės grupės patalpos (Sniego g. 2); 

 Tarp gyvenamosios ir gamybinių zonų (Sniego g. 2) įrengta vaizdo stebėjimo kamera 

bei ant nuteistųjų ilgalaikių pasimatymų patalpų pastato stogo įrengta galimus nuteistųjų 

pabėgimus užkardanti kliūtis „Dagilis“; 

 Rasų g. 8 sektoriaus apsaugos perimetre įrengta permetimus užkardanti kliūtis bei 

nuteistųjų I-o korpuso gyvenamosiose patalpose esančiuose koridoriaus languose įrengtos grotos; 

 Ant 1-o apsaugos ruožo išorinės perimetro sienos (Rasų g. 8) uždėta nuteistųjų 

pabėgimus užkardanti kliūtis „Dagilis“; 

 Siekiant užkardyti draudžiamų turėti nuteistiesiems daiktų patekimą į įstaigos teritoriją 

(Rasų g. 8), poilsio ir švenčių dienomis nuo 8.00 val. iki 24.00 val., bei darbo dienomis nuo 7.00 

val. iki 23.00 val. Apsaugos ir priežiūros pareigūnai nuolat patruliavo šalia įstaigos vidinės 

apsaugos perimetro tvoros. 

To pasekoje iš ataskaitų matome, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į 

pataisos įstaigą užkardymo procentas yra 87,51, o mobiliojo ryšio telefonų ir interneto modemų 

patekimo į pataisos įstaigą užkardymo procentas ataskaitiniu laikotarpiu yra 39,91. 

2012 m. kovo 2 d. parengtas planuojamų vykdyti 2012 metais viešųjų pirkimų planas. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta 70 mažos vertės pirkimų. 
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 Teikiant teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines 

paslaugas Pravieniškių gyvenvietei (nuteistųjų parduotuvės nuoma, išnuomota 70,36 

kv.m.), asignavimai 2012 metams sudarė 9 tūkst. Lt., ataskaitinio laikotarpio kasinės 

išlaidos – 11,5 tūkst. Lt, planinių asignavimų panaudojimo procentas – 127,8 proc. 

 

2.       

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Vertinimo kriterijų apskaičiavimo lentelė, 3 lapai. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                  Arvydas Ižička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neringa Davidavičienė, tel. Nr. (8 5) 264 9289 


