VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 2016 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ
Vilniaus pataisos namai (toliau – pataisos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos. Įstaiga valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise
perduotu, įsigytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir kitų šaltinių
nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu įstatymų nustatyta tvarka.
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 principais. Įstaigos
darbas vykdomas atsižvelgiant į žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, visuomenės saugumo
užtikrinimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, jų atskleidimą, tyrimą.
2016 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. 2016
metais įstaiga vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos strateginiame plane ir įstaigos 2016 metų veiklos plane iškeltų strateginių tikslų ir
programų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo.
2016 m. iš valstybės biudžeto lėšų buvo finansuojama Vilniaus pataisos namų vykdoma
programa „Bausmių sistema“ (kodas 03.001), kurios tikslas kurti modernią bausmių vykdymo
sistemą. Šia programa siekiama vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją bei
užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą, modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos metodus.
Minėtos programos lėšos skiriamos užtikrinti ir gerinti nuteistųjų materialinį aprūpinimą, jų
apsaugą ir priežiūrą, užkardyti galimas nusikalstamas veikas, vykdyti nuteistųjų socialinę
reabilitaciją, organizuoti sveikatos priežiūrą, ŽIV ir kitų užkrečiamų ligų prevenciją, išlaikyti
personalą, bei vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Taip pat įgyvendinama
2013 m. kovo 5 d. patvirtinta Norvegijos tiesioginio finansavimo finansinio mechanizmo projektas
„Nuteistųjų laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus mažinimas įsteigiant 4 naujas atviro
tipo pataisos įstaigas“.
2016 metais Vilniaus pataisos namai buvo nusistatę šiuos prioritetus:
 Tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus.
 Užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą, motyvaciją ir profesinio mokymo
plėtrą.
 Padidinti pataisos priemonių efektyvumą ir gerinti įstaigos kriminogeninę būklę.
Ataskaitiniu laikotarpiu strateginių tikslų uždaviniai buvo sėkmingai įgyvendinami. Teisės
aktų nuostatų, veiklos ir infrastruktūros pokyčiai lėmė didesnį bausmių vykdymo sistemos taupumą,
įstaigų veiklos saugumą ir geresnes darbuotojų darbo ir įkalintų asmenų laikymo sąlygas.
Įstaigai 2016 metų programos „Bausmių sistema“ vykdymui skirta 5056302Eur. valstybės biudžeto
asignavimų ir 57430 Eur. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų.
Valstybės biudžeto programai „Bausmių sistema“ nustatytos ir įvykdytos 7 priemonės. Lėšų
panaudojimas pagal programos priemones:
1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (kodas 01.02.01). Didinant socialinės
reabilitacijos veiksmingumą pradiniai planiniai asignavimai metams – 198,4 tūkst. Eur. Planinių
asignavimų panaudojimas - 100%.
2. Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas
nuteistiesiems ir suimtiesiems (kodas 01.02.08). Rengiant ir vykdant laisvės atėmimo vietose
socialinių įgūdžių lavinimo programas nuteistiesiems ir suimtiesiems asignavimų skirta nebuvo.
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3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietos valdymą (kodas 01.03.01). Vykdant
saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą pradiniai planiniai asignavimai metams –
3788,6 tūkst. Eur. Planinių asignavimų panaudojimas - 100%.
4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą (kodas 01.03.02). Vykdant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą,
priežiūrą ir materialinį aprūpinimą pradiniai planiniai asignavimai metams – 1058,5 tūkst. Eur.
Planinių asignavimų panaudojimas - 100%.
5. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją (kodas 01-03-03). Vykdant laisvės
atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją (kodas 01-03-03) asignavimų skirta nebuvo.
6. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją,
profilaktiką ir gydymą (kodas 01.03.04. Vykdant ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą (kodas 01.03.04) asignavimų skirta nebuvo.
7.
Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas Pravieniškių gyvenvietei (pajamų įmokos) (kodas 01.03.05). Teikiant teisės aktų
nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei
(pajamų įmokos) pradiniai planiniai asignavimai metams – 57,4 tūkst. Eur. Planinių asignavimų
panaudojimas - 100%.
1 diagrama. Asignavimai pagal atskirus sąmatos straipsnius
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Įstaigoje veikia apskaitos ir finansų kontrolės sistemos, kuriomis užtikrinama įstaigos ūkinės
veiklos teisėtumas ir patikimas finansų valdymas. Kontrolės priemonės taikomos kiekvienai veiklai,
susijusiai su išteklių valdymu. Kontrolė garantuoja tinkamą įstaigos turto saugojimą, užkerta kelią
galimybėms neteisėtai įsigyti ar panaudoti įstaigos turtą. Funkcionuoja vidaus kontrolė prekių ir
paslaugų pirkime, patvirtintos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės. Kontroliuojami prekių ir
paslaugų užsakymai, jų poreikis, pagrįstumas.
2016 metų darbuotojų darbo užmokesčiui skirtos lėšos buvo naudojamos taupiai ir skaidriai.
Tarnybinių atlyginimų priemokos ir priedai buvo nustatomi Priedų, priemokų ir vienkartinių
išmokų komisijos posėdžiuose.
Pažymėtina, kad įvedus suminę darbo laiko apskaitą, 2016 metais pareigūnams buvo
išmokėta 107600Eur už viršvalandžius ir 253100 Eur už darbą naktimis, poilsio ar švenčių
dienomis(2015 m. – 39699 Eur). Taip pat 15 darbuotojų 2016 metais išmokėta 4476,3 Eur teismo
priteista suma dėl 2003-2013 metų laikotarpiu neišduotos tarnybinės uniformos ar jos dalių bei su 2
pareigūnais buvo sudarytos taikos sutartys ir išmokėta 901,29 Eur.
1 lentelė. Darbo užmokesčio kasinės išlaidos 2016 m. (tūkst. Eur)
Pareigybės

Parei

Pareiginėms

Priedams

Kitiems

Priemo

Už darbą poilsio ir

Kitoms

Išviso

3

Valstybės
tarnautojai
Iš jų
statutiniai

Darbuotojai
pagal darbo
sutartį

gybių
skai
čius,
vnt.

algoms

už
tarnybos
stažą

priedams

koms

švenčių dienomis,
naktinį bei
viršvalandinį darbą
ir budėjimą

išmoko
ms

277

1252,4

156,7

337,0

41,9

360,7

366,6

2515,3

271

1219,6

154,1

331,8

37,3

360,7

360,0

2463,5

Tarnybiniam
atlyginimui

Priedams

12,3

47,4

358,8

51

251,2

47,9

Pareiginėms
algoms
Nuteistieji

54

91,5

91,5
9,0
2974,6

Krizė (5%)
IŠ VISO

2016 metais įstaigai skirti finansiniai ir kiti materialiniai ištekliai paskirstyti ir panaudoti
taip, kad pakako įstaigos veiklai finansuoti. Skirti asignavimai panaudoti 100%.
Mokėtinos sumos 2016 m. gruodžio 31 d. – 90,5 tūkst. Eur. Iš jų:
 45,9 tūkst. Eur darbo užmokestis ir socialinis draudimas (2017 m. neproporcingai sumažinto
darbo užmokesčio dalis (20%));
 44,6 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms (už gautas paslaugas 2016 m. gruodžio mėn.).
Gautinos sumos – 14,4 tūkst. Eur. (UAB „Pontem“ ir VĮ „Mūsų amatai). Pažymėtina, kad
mokėtinų ir gautinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau negu 45 dienas nebuvo.
2016 metais atlikta 108 mažos vertės pirkimai už 228718,18Eur.
2, 3 diagramos. Mažos vertės pirkimai
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2016 m. kovo 15 d. parengtas planuojamų vykdyti 2016 metais viešųjų pirkimų planas bei
paskelbta planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė CVP IS.
2016 m. buvo įsigyta pareigūnų tarnybinės uniformos ir avalynės už 44703,55Eur
Nuteistųjų raštiški prašymai dėl dokumentų ir jų kopijų parengimo vykdomi teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais. Pajamos už parengtų dokumentų kopijas – 668,27 Eur (2012 m.- 965,7
Lt., 2013 m. - 2223,5 Lt, 2014 m. - 1329,9 Lt, 2015 m. - 514,71 Eur).
Už sunaudotą elektros energiją iš nuteistųjų surinkta 3672,29Eur pajamų. (2015 m. 3986,29 Eur, 2014 m. - 18602,3 Lt, 2013 m. -22497,68 Lt; 2012 m. - 21728,92 Lt.).
2016 m. pajamų įmokos, gautos nuomojant patalpas ir įrangą vykdant nuteistųjų maitinimo
organizavimą ir apiprekinimą sudarė – 62881 Eur.
2016 m. gruodžio mėnesį skirta 10,8 tūks. Eur. vykdyti laisvės atėmimo vietų
modernizavimo programą ir užtikrinti materialinės techninės bazės atnaujinimą. Visos lėšos buvo
panaudotos kompiuterinės įrangos atnaujinimui.
II. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANŲ VYKDYMAS, VEIKLOS PROBLEMOS
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Vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto 9 straipsnio 5 dalimi, 2016 m. kovo 25 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-106 „Dėl Vilniaus pataisos namų
struktūros ir valdymo struktūros schemos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Vilniaus pataisos namų
valdymo struktūros schema ir struktūra, kuri buvo pakeista Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-333 „Dėl
Vilniaus pataisos namų struktūros patvirtinimo“. 2016 m. kovo mėnesį buvo įsteigtas Pusiaukelės
namų poskyris (Socialinės reabilitacijos skyriaus struktūrinis padalinys), kuris buvo atidarytas metų
pabaigoje.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1R-246
nustatė Vilniaus pataisos namams didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokesčio iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų,
pareigybių skaičių – 328.
1 schema. Vilniaus pataisos namų valdymo schema

2016 metais Vilniaus pataisos namai vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos strateginiame plane, įstaigos 2016 metų veiklos
plane, administracinių padalinių ketvirčių, pusmečių veiklos planuose ir kovos su korupcija
programos įgyvendinimo 2016 metų priemonių vykdymo plane iškeltų tikslų bei uždavinių
įgyvendinimo. Siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos teisinį reglamentavimą, įrodomumą,
atskaitingumą, veiklos procesų ir sprendimų skaidrumą, 2016 metais įstaigoje parengta ir
užregistruota74922 dokumentai.
4 diagrama. Vilniaus pataisos namų dokumentų apyvarta
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Įstaigos planavimo sistemą 2016 metais sudarė:
 įstaigos 2016 metų veiklos planas;
 administracinių padalinių ketvirčių veiklos planai;
 administracinių padalinių pusmečių veiklos planai;
 kitų įstaigos specialiųjų veiklų planavimas ( kovos su korupcija priemonių planas, narkotikų
kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių planas).
Vykdant Vilniaus pataisos namų 2016 metų veiklos planą, patvirtintą Kalėjimų
departamento prie LR TM direktoriaus 2016 m. balandžio28 d. įsakymu Nr. PL-1 „Dėl Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų, 2016 metų
veiklos planų patvirtinimo“, 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 organizavimą, jam pavestų funkcijų, pataisos namų vadovybės rezoliucijų ir
žodinių pavedimų vykdymą.
2016 m. vasario 1 d. Kalėjimų departamentui prie LR TM buvo pateikta Vilniaus pataisos
namų 2015 metų veiklos ataskaita Nr.9-676(01). 2015 metų Vilniaus pataisos namų veiklos
ataskaita buvo patalpinta įstaigos internetinėje svetainėje, siekiant informuoti visuomenę, kaip
įstaiga vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos strateginiame plane ir įstaigos 2015 metų veiklos plane iškeltų strateginių tikslų ir
programų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo. 2016 m. vasario 24 d. buvo paskelbta įstaigos Kovos
su korupcija programos įgyvendinimo metinio priemonių plano įvykdymo ataskaita.
2016 metais Vilniaus pataisos namų internetinėje svetainėje buvo paskelbta 59 informaciniai
pranešimai apie įvairius renginius, vykusius mūsų įstaigoje bei 32 konkursai/atrankos. Siekiant
viešinti pataisos pareigūno profesiją ir tarnybą, buvo patvirtintas Vilniaus pataisos namuose
vykdomų atrankų viešinimo priemonių planas (2016-01-05 Nr. 14-61).
Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3-45 „Dėl Vilniaus
pataisos namuose vykdomų advokatų susitikimų su nuteistaisiais laiko nustatymo“ buvo nustatytas
Vilniaus pataisos namuose vykdomų advokatų susitikimų su nuteistaisiais laikas. Siekiant užtikrinti
priimamų sprendimų viešumą ir įstaigos veiklos prieinamumą ir viešinimą, Administracijos reikalų
skyrius parengė ir Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2016 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 3-172
„Dėl Administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo“ patvirtino 4 administracinių
paslaugų teikimo aprašymus: 1) Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimo ar
turimos informacijos teikimo asmenims aprašymas; 2) Administracinės procedūros vykdymo
aprašymas; 3) leidimo susipažinti su nuteistųjų bylų dokumentais aprašymas; 4) Vienkartinių
leidimų įeiti į įstaigos teritoriją išdavimo aprašymas.
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Siekiant padidinti paslaugų gavėjams prieinamumą bei priimtinumą Vilniaus pataisos
namuose teikiamomis viešojo administravimo paslaugomis Vilniaus pataisos namuose 2016 m.
buvo vykdoma anketinė apklausa. 77,46 proc. dalyvių teigiamai atsiliepė apie aptarnavimo kokybę.
Siekiant užtikrinti efektyvų priskirtų užduočių vykdymą bei užtikrinti informacijos valdymo
operatyvumą ir pavedimų vykdymo kontrolę, įstaigos administraciniai padaliniai tęsė darbą
naudodami automatinę užduočių vykdymo terminų kontrolės programą. Automatinė užduočių
vykdymo terminų kontrolės programa primena apie artėjančius ar vėluojančius užduočių įvykdymo
terminus, taip pat kas ir kokių įstaigos vadovo skirtų pavedimų neįvykdė laiku. Efektyvus užduočių
valdymas – dar geresni veiklos rezultatai.
Siekiant užtikrinti pozityvaus bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio formavimą, 2016 metų
rugpjūčio mėn. buvo sukurta Vilniaus pataisos namų Facebook paskyra, kurioje buvo nuolat
dalinamasi aktualia informacija ir naujienomis.
Vilniaus pataisos namų 2016 metų veiklos planas bei Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro įstaigos direktoriui nustatytos metinės užduotys įvykdytos. Išanalizavus įstaigos
administracinių padalinių veiklą bei šių padalinių atliekamas funkcijas, darbo krūvį bei atsižvelgiant
į teisės aktų kaitą, 2016 metais buvo vykdomi su įstaigos veiklos optimizavimu susiję pakeitimai.
Personalo skyrius organizavo Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų neeilinio vertinimo
procesą. 2016 m. rugsėjo 16 d. įstaigos direktorius įsakymu Nr. 3-268 “Dėl Vilniaus pataisos namų
pataisos pareigūnų pareigybių sąrašo pakeitimo” panaikino 71 Apsaugos ir priežiūros skyriaus
prižiūrėtojo pareigybę ir įsteigė 73 Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresniojo prižiūrėtojo
pareigybes. Nutarta prižiūrėtojus (C lygio 3 kategorijos), kurių tarnybos stažas einant šias pareigas
yra 5 metai ir daugiau, perkelti į vyresniojo prižiūrėtojo (C lygio 4 kategorijos) pareigas.
2016 metais pastebima didelė darbuotojų kaita, net 38 darbuotojai buvo atleisti/perkelti iš
tarnybos/darbo. Dėl didėjančios disproporcijos tarp aukštų reikalavimų kvalifikacijai, sveikatos
būklei, fiziniam pasirengimui ir nepakankamo darbo užmokesčio, tapo vis sunkiau pritraukti
žmones dirbti bausmių vykdymo sistemoje. 2016 metais buvo nuolat vykdomos atrankos į
atsilaisvinusias vietas. Visus metus visuomenei intensyviai buvo viešinama pataisos pareigūno
darbo svarba ir reikšmingumas bei supažindinama su galimybe mokytis Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre ir įgyti pataisos pareigūno profesiją.
2016 metų balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso
pakeitimų paketas, atsižvelgiant į tai, Vilniaus pataisos namuose nuo metų pradžios buvo vykdomas
individualus aiškinamasis darbas su nuteistaisiais, siekiant kad informacija apie būsimus
pagrindinio bausmių vykdymo įstatymo pakeitimus pasiektų kiekvieną bausmę atliekantį nuteistąjį.
Socialinės reabilitacijos skyrius surengė Bausmių vykdymo kodekso pakeitimų aiškinamuosius
susirinkimus nuteistiesiems su įstaigos vadovybe.
Siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos teisinį reglamentavimą, įstaigoje buvo peržiūrėti
ir parengti nauji vidaus administravimo teisės aktai, susiję su Bausmių vykdymo kodekso
pakeitimais įsigaliojusiais balandžio 1 d. 2016 m. Vilniaus pataisos namuose buvo parengta ir
patvirtinta šios tvarkos, aprašai, atmintinės, taisyklės, programos bei planai. Įgyvendinant Lietuvos
Respublikos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymai
patvirtinti naujomis redakcijomis:
1. 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3-73 „Dėl į pasimatymą su nuteistuoju atvykusių
asmenų daiktų ir drabužių patikrinimo tvarkos patvirtinimo“;
2. 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3-74 „Dėl naudojimosi trumpalaikių ir ilgalaikių
pasimatymų patalpomis tvarkos ir elgesio pasimatymo metu taisyklių patvirtinimo“;
3. 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3-75 „Dėl nuteistiesiems, atliekantiems nuobaudas
kamerų tipo patalpose arba drausmės grupėje, leistino turėti laikraščių, žurnalų ir knygų skaičiaus“;
4. 2016 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 3-76 „Dėl nuteistųjų, atliekančių nuobaudas kamerų
tipo patalpose ir drausmės grupėje, dienotvarkės patvirtinimo“;
5. 2016 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 3-89 „Dėl nuteistųjų skaičiuočių ir patikrinimų
tvarkos patvirtinimo“.
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Pareigūnams buvo išdalintos Bausmių vykdymo kodekso nuostatų esminių pakeitimų
išklotinės.
Vilniaus pataisos namų sektoriuose įvyko nuteistųjų ir įstaigos darbuotojų susirinkimai,
kurių metu buvo paskelbtas Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus tvarkos aprašas, patvirtintas
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m.
kovo 23 d. įsakymu Nr. V-97. Nuteistieji buvo informuoti apie galimybę tolesnę laisvės atėmimo
bausmę atlikti Pusiaukelės namuose. Taip pat buvo išdalinti lankstinukai, kuriuose išdėstyta
informacija apie vykdomą projektą „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus
sumažinimas įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas“, patekimo į pusiaukelės namus ir
laisvės atėmimo bausmės jose atlikimo ypatumus bei kt. informacija, sudarytos sąlygos
savarankiškai susipažinti su Aprašu.
2016 m. kovo mėn. buvo pilnai įrengta trumpalaikių pasimatymų patalpos, kuriose
pasimatyme dalyvaujantys asmenys neatskiriami vienas nuo kito, taip pat patalpos specialiai
pritaikytos pasimatyti su vaikais. 2016 m. kovo 22 d. Vilniaus pataisos namų Apsaugos ir priežiūros
skyriaus pareigūnai dalyvavo mokymuose, kuriuose laisvės atėmimo vietų įstaigų pareigūnams
buvo dėstoma, kaip turi būti atliekama vaikų ir jų daiktų patikra. Mokymų metu įgytą patirtį,
pareigūnai perteikė visiems priežiūros funkcijas atliekantiems Apsaugos ir priežiūros skyriaus
jaunesniesiems pareigūnams.
2016 metais įstaigoje veikė Vilniaus pataisos namų Darbuotojų valdymo komitetas,
sudarytas 2015 m. birželio 18 d. ir 2015 m. liepos 13 d. įsteigtas Darbuotojų saugos ir sveikatos
komitetas. Komitetų posėdžiuose buvo svarstomi įstaigos administracijos struktūros koregavimo ir
pareigūnų pareigybių suderinimo su profesinių sąjungų atstaovais klausimai, tarnybinės veiklos
gerinimo, vertinimo bei darbuotojų skatinimo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo klausimai.
Didelis dėmesys buvo skirtas darbuotojų sveikatinimo proceso organizavimui.
Vilniaus pataisos namų Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nariai dalyvavo Kalėjimų
departamento prie LR TM Mokymo centro organizuotame kvalifikacijos tobulinimo renginyje
„Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų narių mokymai“. 2016 m. gegužės 9 d. Vilniaus pataisos
namų direktoriaus įsakymu Nr. 3-123 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų
tvirtinimo“ buvo patvirtinti Vilniaus pataisos namų darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto
nuostatai. Profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir (ar) mažinimo planas buvo patvirtintas Vilniaus
pataisos namų direktoriaus 2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 3-180 „Dėl Profesinės rizikos
veiksnių šalinimo ir (ar) mažinimo plano patvirtinimo“.
2016 m. kovo 2 d. buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Vilniaus miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuru Nr. 24-22/BS-16-01. Vilniaus pataisos namuose pradėta
įgyvendinti sveikatos stiprinimo programa darbuotojams, kuria siekiama sumažinti darbuotojų
sergamumą, padidinti darbuotojų motyvaciją, jų darbo našumą, darbuotojų pasitenkinimą darbu,
kurti sveikos ir atsakingos įstaigos įvaizdį bei plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Sveikatos
stiprinimo programa įstaigoje truko 5 mėnesius. Darbuotojams buvo organizuotos 9 sveikatos
mokymai – paskaitos bei 20 fizinio aktyvumo užsiėmimų. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 30
įstaigos darbuotojų.
Vykdant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2016 metų
priemonių planą bei siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo riziką, 2016 metais Vilniaus
pataisos namuose buvo vykdomos visos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programos
įgyvendinimo 2016 metų priemonių plane numatytos priemonės. Kalėjimų departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikta 2016 metų priemonių įvykdymo ataskaita
(2017-01-11 Nr. 9-219(01).

III. PERSONALO KAITA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
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2016 m. pradėtas vykdyti pareigūnų profesinis mokymas. 2016 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo
pataisos pareigūno profesinis rengimas Kalėjimų departamento Mokymo centre, Vilniuje. Studijos
vyks 9 mėnesius, šį laiką studentai bus apgyvendinti bendrabutyje, jiems mokama 149 Eur
stipendija. Pirmoji atranka balandžio – gegužės ir liepos – rugpjūčio mėn. vyko įstaigoje. Antrajį
etapą vykdė Mokymo centras rugpjūčio mėn. Vilniaus pataisos namai į atranką Mokymo centre
išsiuntė 3 pretendentus.
2016 m. Vilniaus pataisos namams buvo patvirtinti 328 etatai (2015 m. – 317,5; 2014 m. 316; 2013 m. –315; 2012 m. -322; 2011 m. – 322). Iš jų: 271 statutiniai valstybės tarnautojai
(pareigūnai), 6 – valstybės tarnautojai ir 51 - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
5 diagrama. Vilniaus pataisos namų personalo pareigybės
Vilniaus pataisos namuose patvirtintos šios
personalo pareigybės 1 vyriausiasis pataisos pareigūnas
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29 vyresnieji pataisos pareigūnai
36 pataisos pareigūnai
205 jaunesnieji pataisos pareigūnai
6 karjeros valstybės tarnautojai
51 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį
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2016 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 297 darbuotojai (2015 m. – 308; 2014 m. -309), iš jų:
 242 (81%) statutiniai valstybės tarnautojai (2015 m. – 251; 2014 m. – 255);
 5 (2%) valstybės tarnautojai (2015 m. – 5; 2014 m. – 1);
 50 (17 %) – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (2015 m. – 52; 2014 m. - 53).
2016 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 215 vyrų (72%) ir 82 moterys (28%). 2016 metais
priimta 26 nauji darbuotojai. Didžiausią dalį - 62% visų 2016 m. priimtų į darbą darbuotojų sudarė
jaunesnieji pareigūnai (16). 2016 metais buvo paskelbtos 35 atrankos laisvoms pareigybėms užimti.
Personalo skyrius organizavo 85 pretendentų į laisvas įstaigos pareigūnų pareigas siuntimą į
specializuotosios medicininės ekspertizės komisiją. 2016 metais buvo atliktas statutinių tarnautojų
periodinis profilaktinis sveikatos patikrinimas. 52 pataisos pareigūnai buvo nukreipti į Centrinę
medicininės ekspertizės komisiją atlikti patikrinimus dėl tinkamumo tolimesnei tarnybai.
6 diagrama. Vilniaus pataisos namų priimtų darbuotojų kaita
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2016 m. gruodžio 31 d. Vilniaus pataisos namuose buvo 37,5 laisvų etatų (2015 m. – 16;
2014 m. – 7). 2015 m. neužimtos pareigybės sudarė 5,04 % visų pareigybių, o 2016 m. – 9,06 %.
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Laisvų etatų skaičiaus padidėjimą didžiąja dalimi lėmė padidėjęs atleistų pareigūnų dėl
išėjimo į pensiją skaičius. 2016 m. atleista 10 pareigūnų dėl išėjimo į pensiją ir 3 buvo atleisti dėl
sveikatos būklės. Viso 2016 metais buvo atleista 38 darbuotojai. Pažymėtina, kad per ataskaitinį
laikotarpį nebuvo nė vieno darbuotojo atleisto dėl neigiamų motyvų ar už netarnybinius ryšius.
7, 8 diagramos. Vilniaus pataisos namų atleistų darbuotojų kaita
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Įstaigoje dirba palyginus jaunas, išsilavinęs, kvalifikuotas ir ilgametę patirtį turintis
personalas.Net 43% pataisos pareigūnų, yra ištarnavę 15 ir daugiau metų.
9-11 diagramos. Vilniaus pataisos namų personalo pasiskirstymas pagal amžių, stažą,
išsilavinimą
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Įstaigoje šiuo metu 149 pareigūnams yra suteiktos kvalifikacinės kategorijos, tai sudaro 62
% visų įstaigoje dirbančių pataisos pareigūnų ir 4 valstybės tarnautojams, tai 80% visų įstaigoje
dirbančių valstybės tarnautojų.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo paskatinta 111 darbuotojų. 5 pataisos pareigūnai buvo
paskatinti Kalėjimų departamento direktorės ir 4 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro. Už
drausmės pažeidimus nubausti 6 darbuotojai. 2016 metais kvalifikaciją kėlė 102 Vilniaus pataisos
namų darbuotojai, kurie mokymuose dalyvavo 209 kartus, 1 kartą stažavosi užsienyje. Darbuotojai
kvalifikaciją kėlė Mokymo centro organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose bei Kalėjimų
departamento prie LR TM ir Lietuvos viešojo administravimo instituto organizuojamuose
mokymuose pagal projektus. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 2016 m. Vilniaus pataisos namai
įsisavino 0,4 tūkst. Eur. Siekiant padėti naujam darbuotojui per kuo trumpesnį laikotarpį įgyti
gerosios patirties ir praktikos naujoje darbo vietoje priskirtoms funkcijoms vykdyti, skatinti
darbuotojo atsakomybę ir iniciatyvą, Vilniaus pataisos namuose 2016 metais buvo patobulintas ir
nauja redakcija patvirtintas pataisos pareigūnų adaptacijos proceso aprašas. Vilniaus pataisos namai
turi apmokytus 20 kuratorių, kurie atsakingi už naujai priimtų darbuotojų efektyvų adaptacinį
periodą įstaigoje. Adaptacijos procesai baigti sėkmingai, jaunesnieji pataisos pareigūnai tęsė
tarnybą, jiems pasibaigus išbandymo terminui, jiems buvo paskirti priklausantys rangai. 2016 m.
gruodžio 31 d. visi įstaigos pataisos pareigūnai yra baigę trumpuosius pataisos pareigūnų įvadinio
mokymo kursus.
2016 m. I-ą ketvirtį Vilniaus pataisos namuose vykdyta apklausa pagal Aleksandro
Zinovičiaus, Kalėjimų departamento prie LR TM Personalo valdymo skyriaus vedėjo, pateiktą
tyrimo anketą, kuria buvo siekiama išsiaiškinti darbuotojų pasitenkinimo darbu rodiklį Vilniaus
pataisos namuose, parodė, jog Darbuotojų pasitenkinimo darbu rodiklis Vilniaus pataisos namuose
yra -149.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Imuniteto
skyriaus viršininkas Gintaras Zaveckis 2016 m. lapkričio 11 d. Vilniaus pataisos namuose pravedė 4
akademinių valandų tema seminarą „Korupcijos prevencija“. Kvalifikacijos tobulinimo renginyje
kartu su pataisos namų darbuotojais dalyvavo ir Kalėjimų departamento darbuotojai.
2016 m. gruodžio 19 d. Personalo skyriaus vedėja pravedė seminarą privačių interesų
deklaravimo klausimais, apžvelgdama pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius privačių
interesų deklaravimo tvarką, deklaracijų pateikimą ir kt. svarbius privačių interesų deklaravimo
klausimus.
2016 m. lapkričio 18 d., Vilniaus pataisos namų Personalo skyrius organizavo renginįseminarą tema ,,Nusikaltimai elektroninėje erdvėje“, kurio metu gerąja darbo praktine patirtimi
dalinosi Policijos departamento prie VRM Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-osios
valdybos viršininkas Donatas Mažeika.
2016 m. gruodžio 2 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūroje
vyko apvalaus stalo diskusija, kurioje dalyvavo Vilniaus apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus
vyriausiasis prokuroras Tomas Tukleris ir prokuroras Gedvydas Vaivada bei Vilniaus pataisos
namų Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai.
2016 m. birželio 1 d. Vilniaus pataisos namuose vyko Visuotinė atvirų durų diena tėvų
darbovietėje „Šok į tėvų klumpes“. Įstaigoje lankėsi Vilniaus Antakalnio gimnazijos 3 klasės
gimnazistai, kuriuos pasitiko įstaigos administracijos atstovai, psichologai ir socialiniai darbuotojai.
Susitikimo metu mokiniams buvo pristatyta įstaigos personalo sudėtis, papasakota apie visų
grandžių pareigūnų ir darbuotojų darbą, mokiniai buvo supažindinti su priėmimo į pataisos
pareigūnų švietimo įstaigą tvarka, nustatytais reikalavimais pretendentams į pareigūno pareigas,
informuoti apie priėmimo į tarnybą procedūras.
Vilniaus pataisos namai dalyvavo akcijoje ,,Nuo diplomo iki darbo sutarties“, kurios metu
buvo pristatyta pataisos pareigūno profesija tikslinėms Vilniaus teritorinės darbo biržos jaunimo
grupėms.
2016 m. liepos 15 d. Gedimino štabo batalione šauktiniams pristatyta galimybė mokytis ir
įgyti pataisos pareigūno profesiją Mokymo centre, siekta formuoti pozityvų bausmių vykdymo
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sistemos įvaizdį. Galiausiai, Vilniaus pataisos namuose 2016 m. liepos 25 d., liepos 26 d. ir liepos
28 d. vyko atvirų durų dienos, kurių metų dalyvavo Gedimino bataliono štabo kariškiai ir šauktiniai.
Buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.
Vilniaus pataisos namuose 2016 m. gruodžio 23 d. iškilmingai apdovanoti geriausio
Vilniaus pataisos namų 2016 m. darbuotojo ir geriausio Vilniaus pataisos namų 2016 m.
jaunesniojo pareigūno rinkimus laimėję asmenys. Padėkomis buvo paskatinti visi Apsaugos ir
priežiūros skyriaus pamainose balsavimu išrinkti lyderiai.
Siekiant plėtoti įstaigos darbuotojų organizacinę kultūrą, gruodžio mėnesį buvo parengtas
2017 metų įstaigoje vyksiančių renginių sąrašas. Stipri ir tinkama organizacinė kultūra skatina
darbuotojų lojalumą, stiprina tapatumo jausmą, mažina nesusipratimų galimybes, gerina darbo
procesus ir didina organizacijos veiklos efektyvumą.
IV. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS, JŲ LAIKYMO SĄLYGOS, KRIMINOGENINĖ
BŪKLĖ
Nuteistųjų skaičius per ataskaitinį laikotarpį nuolat kito, tačiau 2016 metais patvirtinto
planinio nuteistųjų skaičiaus - 610 neviršijo (2013 – 2015 m. patvirtinta 610).
12 diagrama. Vidutinis metinis nuteistųjų skaičius Vilniaus pataisos namuose
Nuteistųjų, atliekančių bausmę Vilniaus pataisos namuose,
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Vilniaus pataisos namuose buvo stebimas nuteistųjų skaičiaus vidurkio nuoseklus mažėjimas
nuo 605 - 2013 metais iki 550 - 2016 metais.
Pagrindinės priežastys 2016 metais turėjusios įtakos nuteistų asmenų skaičiaus mažėjimui priimti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso pakeitimai:
1.
LR BK papildymas 64 ' straipsniu, kuris įteisino galimybę išnagrinėjus bylą
pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, paskirtą bausmę mažinti 1/3, kai
asmuo prisipažįsta esąs kaltas;
2.
LR BK 190 str. pakeitimas – kur nedidelės vertės turto maksimali riba pakelta iki 5
MGL dydžio sumos.
Atsižvelgiant į tai nuteistieji masiškai kreipėsi į teismus dėl baudžiamųjų bylų peržiūrėjimo ir
anksčiau paminėtų teisės normų taikymo, todėl nuo 2014 m. nuteistų asmenų skaičius pradėjo
nuosekliai mažėti, o teismų skiriamos bausmės trumpėti. Tuo tarpu atskirajame sektoriuje,
esančiame Sniego g. 2, buvo stebimas bausmę atliekančių nuteistųjų bausmių vidurkių padidėjimas,
kadangi sumažėjo nuteistų asmenų skaičius, kurie bausmę atlieka šiame sektoriuje. Didžioji dalis
nuteistųjų, atliekančių bausmę šiame sektoriuje yra nuteisti už labai sunkius ir sunkius nusikaltimus.
Nuteistų asmenų skaičiaus mažėjimas neturėjo įtakos jų kaitai. Kaita išliko intensyvi ir siekia 78
proc. vidutinio nuteistųjų sąrašinio skaičiaus.
2016 m. sumažėjus nuteistų asmenų skaičiui, o personalo skaičiui išlikus beveik nepakitus, pataisos
namuose darbo krūvis, tenkantis vienam darbuotojui ar jaunesniajam pareigūnui keitėsi labai
nežymiai.
Įstaigoje gautų nuteistųjų prašymų lygtinai paleisti mažėjimas koreliuoja su bendru nuteistų
asmenų skaičiaus mažėjimu, ypatingai lyginant 2013 ir 2014 metus, kai prašymų skaičius sumažėjo
202 arba 40,3 proc., tačiau teismo patvirtintų komisijos nutarimų skaičius tolygiai didėjo nuo 57
procentų 2013 metais iki 71 proc. 2016 metais. Tai reiškia, jog teismai labiau pasitiki komisijų
sprendimų objektyvumu. 2016 m. įstaigoje buvo atlikta analizė apie lygtinio paleidimo eigą,
lygtinio paleidimo komisijos darbo efektyvumą bei pakartotiną nusikalstamumą (recidyvą) tarp
lygtinai paleistų asmenų. Komisijos darbo efektyvumą atspindi bendras pakartotino
nusikalstamumo lygis (tarp lygtinai paleistų asmenų) pataisos namuose, kuris per 3 metus tesiekia
13.8 proc.
13 diagrama. Nuteistųjų judėjimas ir kaita Vilniaus pataisos namuose

Nuteistųjų judėjimas ir kaita
1165

Bendras skaičius

599

Išvykusių
skaičius

566

Atvykusių
skaičius

0
2016 m.

500
2015 m.

1786
1680
1638

906
854
828
880
826
810
1000

2014 m.

1500

2000

2013 m.

Bendra kaita sumažėjo dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės reorganizavimo, pakeisto
Suėmimo vykdymo įstatymo bei padidėjusio skaičiaus teismo posėdžių, rengiamų nuotoliniu būdu,
naudojant vaizdo konferencijos įrangą.
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Siekiant ekonomiškumo, teismo proceso operatyvumo, bendradarbiavimo principų
įgyvendinimo, 2014 m. lapkričio 28 d. Teisėjų taryba nutarimu Nr. 13P-156-(7.1.2) patvirtino
Vaizdo konferencijų įrangos naudojimo teismo proceso metu tvarkos aprašą. Vilniaus pataisos
namuose, įdiegus šiam procesui būtina vaizdo konferencijų įrangą, 2015 m. rugpjūčio 10 d. buvo
organizuota pirmoji vaizdo konferencija nagrinėjant administracinę bylą Vilniaus apygardos
administraciniame teisme. Jau laikotarpiu nuo 2015-08-10 iki 2015-12-31 Vilniaus pataisos
namuose įvyko 38 vaizdo konferencijos, o 2016 metais buvo organizuotas 151 posėdis su
specializuotais administraciniais bei bendrosios kompetencijos teismais. Neįvyko 78 posėdžiai dėl
to, kad dalis nuteistųjų nepageidavo dalyvauti posėdyje, buvo paleisti ar konvojuoti į kitas įstaigas.
Vaizdo konferencijos posėdžių skaičiaus didėjimas sutaupė lėšas konvojavimo tarnybai, tačiau
padidino pataisos namų administracinę naštą, kadangi apie rengiamą teismo posėdį būtina ne tik
informuoti nuteistąjį, bet ir raštu pranešti teismui, ar pareiškėjas pageidauja jame dalyvauti.
Atsižvelgiant į priimtus LR BK pakeitimus padaugėjo ir paleidžiamų nuteistųjų skaičius.
Iš visų 234 paleistų asmenų 2016 m. lygtinai paleisti buvo 71 asmuo. 2016 metais Vilniaus
pataisos namuose įvyko 27 lygtinio paleidimo komisijos posėdžiai (2015 m. – 30).
14 diagrama. 2013-2016 metais iš Vilniaus pataisos namų paleisti asmenys
2013-2016 m. iš Vilniaus pataisos namų paleisti asmenys
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15 diagrama. Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo komisijos veikla
LYGTINIO PALEIDIMO KOMISIJOS VEIKLA
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2016 metais įstaigoje pavyko išlaikyti stabilią kriminogeninę situaciją, kurią atspindi šie
duomenys.
3 lentelė. Kriminogeninės situacijos apžvalga Vilniaus pataisos namuose
Eil. Nr.

Kriminogeninė situacija

2013

2014

2015
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1
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19
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8
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0
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Vilniaus pataisos namams tapus kriminalinės žvalgybos subjektu, o Kriminalinės žvalgybos
skyriui įgavus daugiau kontrolės bei daugiau atsakomybės įgyvendinant Kriminalinės žvalgybos
įstatymo suteiktas teises, atsivėrė daugiau galimybių kontroliuoti, žinoti apie nuteistuosius,
pareigūnams sudarytos sąlygos prie galimai planuojamų padaryti nusikaltimų, būsimų ikiteisminių
tyrimų, prisidėti kuo ankstesnėje kriminalinės žvalgybos stadijoje. 2016 metais įstaigoje buvo
pradėta 20 ikiteisminių tyrimų.
16, 17 diagramos. Ikiteisminiai tyrimai pagal nusikalstamas veikas
Ikiteisminių tyrimų skaičius 2013-2016
metais Vilniaus pataisos namuose
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2016 m. ženklų priimtų procesinių sprendimų sumažėjimą, kuriais buvo atsisakoma pradėti
ikiteisminį tyrimą, nulėmė 2016-01-14 Generalinio prokuroro rekomendacija, kad nutarimas
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nepriimamas, jeigu informacija apie nusikalstamą veiką
nepasitvirtino..
Tai sąlygojo padidėjusį tarnybinių tyrimų, kuriuos Vilniaus pataisos namų Kriminalinės
žvalgybos bei Apsaugos ir priežiūros skyrių pareigūnai, kaip dėl nuteistųjų, taip ir dėl darbuotojų,
privalo atlikti visais atvejais siekdami išsiaiškinti bei užkardyti įstaigoje teisės pažeidimus. skaičių.
2016 m. - 313 tarnybinio tyrimų išvadų (2015 m. – 204).
Analizuojant pataisos namuose atliktų ikiteisminių tyrimų skaičių 2013-2016 m. pastebima, kad
ikiteisminių tyrimų skaičius nuosekliai didėja. Apibendrinant pradėtų ikiteisminių tyrimų statistikos
duomenis galima teigti, jog 2016 m. buvo labiausiai stebimas ženklus padidėjimas pradėtų IT pagal
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 259 str. 2 d. (2015 m. 6 IT, o 2016 m. 12
IT) bei 260 str. 1 d. (2015 m. 2 IT, o 2016 m. 4 IT).
Pateikti duomenys parodo, kad pataisos namuose 2016 metais ženkliai sumažėjo priimtų
procesinių sprendimų, kuriais yra atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą. Duomenų, jog šie nutarimai
būtų apskųsti prokurorui, nebuvo užfiksuota. Tai parodo, kad atliekami tyrimai, surinkta
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dokumentacija nuteistiesiems neleidžia abejoti Kriminalinės žvalgybos skyriaus ikiteisminio tyrimo
pareigūnų priimtų sprendimų objektyvumu.
Siekiant užtikrinti veiksmingą darbuotojų veiklos ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo
kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnais
nuolat organizuoja netikėtus, iš anksto neplanuotus pareigūnų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį ( toliau – darbuotojai ), bei kitų asmenų , įeinančių ir išeinančių iš įstaigos, patikrinimus.
2016 metais atlikta 135 netikėti patikrinimai. Patikrinimų metu korupcinio pobūdžio pažeidimų
neužfiksuota, tačiau ne vieną kartą buvo užkardytas draudžiamų turėti nuteistiesiems daiktų
patekimas į įstaigą.
Ieškodami ryšio su išoriniu pasauliu bei tikslu gauti draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų,
nuteistieji darosi vis išradingesni ir naujovių vis atsiranda. Organizacinių priemonių bei operatyvių
ir profesionalių pareigūnų veiksmų dėka užkardytas draudžiamų daiktų patekimas.
18 diagrama. Draudžiamų daiktų užkardymas Vilniaus pataisos namuose
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Užkardant draudžiamų daiktų patekimą į pataisos įstaigą 2016 metais buvo sulaikyta 27
piliečių, įvairiais būdais bandžiusių perduoti nuteistiesiems neleidžiamus turėti daiktus. Visi
sulaikyti asmenys perduoti policijai.
Siekiant užkardyti galimus nuteistųjų pabėgimus, narkotikų bei draudžiamų daiktų patekimo
į pataisos namus teritoriją galimybę ir siekiant sustiprinti nuteistųjų apsaugą bei priežiūrą per
ataskaitinį laikotarpį buvo nuveikti šie svarbiausi darbai:
 įrengtos grotos nuteistųjų I-o korpuso gyvenamųjų patalpų languose;
 ūkio pagalbiniame kiemelyje (Rasų g.8) įrengta permetimus (mob. tel., narkotikai ir
pan.) į įstaigos teritoriją užkardanti kliūtis;
 buvusioje pataisos namų teritorijoje (Rasų g. 6), įrengta permetimus (mob. tel.,
narkotikai ir pan.) į įstaigos (Rasų g.8) teritoriją užkardanti kliūtis – siekiant užkardyti patekimą
ant stogo gamybiniame pastate buvo užblokuota lifto šachta;
 duonos išdavimo patalpoje (Rasų g. 8), įrengta vaizdo stebėjimo kamera bei
atnaujintos įstaigos teritorijoje esančios 2 vaizdo stebėjimo kameros;
 įrengtos dvi vaizdo stebėjimo kameros (Rasų g.8) – stebimos vietos (Rasų g.6) iš
kurių dažniausiai vyksta permetimai (mob. tel., narkotikai ir pan.) į pataisos namų teritoriją;
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 kamerų tipo patalpų ir drausmės grupės kamerų duryse (Rasų g. 8) pakeisti 7
stebėjimo langeliai;
 (Rasų g. 8) užkardyta galimybė nuteistiesiems gamybinėje zonoje patekti ant
gamybinio pastato stogo;
 bendradarbiauta su Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės administracija
siekiant apriboti konvojuojamiems nuteistiesiems bandyti gauti jiems neleistinų turėti daiktų;
 kartu su Kalėjimų departamento prie LR TM prevencine grupe atliktos nuteistųjų bei
jų gyvenamųjų patalpų bendrosios kratos;
 kovo 29 d. - balandžio 8 d. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai kartu su pataisos
namų pareigūnais atliko nuteistųjų priežiūros ir apsaugos funkcijas;
Visos šios atliktos priemonės lėmė tai, jog 2016 metais buvo rasta bei perimta bandant
perduoti nuteistiesiems 25 procentais daugiau neleidžiamų turėti daiktų nei 2015 metais.
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:
 Įrengtos trumpalaikių pasimatymų patalpos, specialiai pritaikytos pasimatyti su vaikais;
 Suremontuotos 2 drausmės grupės kameros Nr. 3 ir Nr. 4;
 Įrengta papildoma kamera drausmės grupėje Nr. 13;
 Įrengtos pertvaros ilgalaikių pasimatymų patalpose;
 Įrengti papildomi pasivaikščiojimo kiemeliai drausmės grupėje;
 BĮ rekonstruoti pasivaikščiojimo kiemeliai;
 Įrengta sporto salė nuteistiesiems;
 Išdažyti drausmės grupės ir BĮ patalpų koridoriai;
 Suremontuotos 4 BĮ kameros Nr. 1,2,3,18;
 Atliktas nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, dušo patalpų
remontas;
 Atliktas pastato 12 N5/p laiptinės remontas;
 Saugumo užtikrinimui ant langų pastate 12 N5/p įrengtos grotos;
 Rasų g.8 nuteistųjų gyvenamosiose patalpose atnaujinta kabelinės televizijos sistema.
V. NUTEISTŲJŲ SOCIALINĖ REABILITACIJA
Socialinė reabilitacija yra viena iš nuteistųjų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, pataisos
priemonių. Nuteistųjų socialinė reabilitacija – konstruktyvi visuomenės kultūros, pataisos įstaigų
darbuotojų, valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, religinių
bendruomenių, bendrijų, kitų juridinių bei fizinių asmenų ir nuteistųjų sąveika, apimanti nuteistųjų
laisvės atėmimu gero vardo atitaisymą, humaniškų santykių su auka atkūrimą, moralinės ir
materialinės žalos atlyginimą, teisių grąžinimą, teistumo panaikinimą, fizinį, psichologinį,
pedagoginį, ekonominį, medicininį, dorovinį, teisinį parengimą integruojantis į visuomenę,
socialinio statuso atkūrimą, pilnateisio piliečio parengimą, kad nuteistasis galėtų pakankamai gerai
elgtis visuomenėje ir taptų vertinga asmenybe tiek pačiam sau, tiek šeimai, visuomenei.
Socialinės reabilitacijos procesas – prioritetinė bausmių vykdymo sistemos veiklos sritis
įstaigoje organizuojama programiniu principu. Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus pataisos namuose
buvo vykdoma 12 nuteistųjų socialinės reabilitacijos programų, į kurias buvo įtraukiami visi
laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys.
Vykdytos socialinės reabilitacijos ir užimtumo programos 2016 metais
1. Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa
2. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa
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3. Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo
programa
4. Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programa
5. Dailės ir meninio ugdymo programa
6. Nuteistųjų pozityvaus užimtumo priemonių programa
7. Agresijos ir autoagresijos valdymo psichologinio konsultavimo
8. Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos
9. Pozityvaus mąstymo ir neigiamų emocijų įveikos psichologinio konsultavimo
10. Bendravimo įgūdžių ugdymo ir emocijų valdymo psichologinio konsultavimo programa
11. Kompiuterinio raštingumo programa
12. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos norėdamas, kad
kuo daugiau nuteistųjų įgytų paklausių profesijų, leidžiančių lengviau rasti darbą išėjus į laisvę,
2015 m. pabaigoje inicijavo nuteistųjų mokymus, kurie vyko ir Vilniaus pataisos namuose. 2015 m.
gruodžio – 2016 m. kovo mėnesiais nuteistieji mokėsi Duonos gaminių kepėjo profesijos. VšĮ
„Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro“ mokytojai vedė teorinius ir praktinius
užsiėmimus. Susipažinti su duonos gaminių kepėjo amatu galėjo 35 nuteistieji. Teoriniams
mokymams pasibaigus, prasidėjo praktiniai užsiėmimai, kurie vyko Vilniaus pataisos namuose
paruoštose patalpose. Kokybiškoms praktinėms užduotims atlikti, buvo įsigyti būtiniausi
reikmenys, kaip peiliai, kepimo formos ir pan. Įrengtose patalpose, praktinių užsiėmimų metu
nuteistieji iškepė pirmus savo gyvenime duonos gaminius. Ką tik iškeptą duonelę visi kartu ragavo,
vaišino mokytojus, kitus nuteistuosius bei įstaigos darbuotojus. Mokymus vainikavo duonkepio
profesijos besimokiusiems nuteistiesiems įteikti pažymėjimai.
Nuteistųjų, lankiusių įvairias ugdymo programas skaičius buvo kintantis, kadangi nuolat
vyko nuteistųjų kaita pataisos namuose. Iš viso programose dalyvavo 391 nuteistieji. Įstaigoje
taikomos socialinės reabilitacijos programos yra nuolat plėtojamos. Taip pat savo pataisos
programų vykdymą tęsia visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, jų nariai
bei kiti juridiniai bei fiziniai asmenys. 2016 metais šios organizacijos 723 kartų susitiko su
nuteistaisiais (2015 m. – 716, 2014 m. – 711).
Nuteistieji įprasmindami laisvalaikio praleidimą turėjo galimybę naudotis biblioteka,
koplyčia, žaisti stalo tenisą, sportuoti. Siekiant gerinti nuteistųjų psichoedukacinę savišvietą,
sveikos gyvensenos propagavimą, narkomanijos plitimo prevenciją, kultūrą bei laisvalaikio
užimtumą laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims buvo rodomi filmai šia tematika.
Drausmė
2016 m. buvo užregistruota 1570 drausmės pažeidimų (2015 m. – 2278). Skirta nuobaudų
986 (2015 m. -1502). Daugiausia drausmės pažeidimų užfiksuojama dėl įstaigos administracijos
reikalavimų nevykdymo (2016 m. šie pažeidimai sudarė 43,7% visų padarytų pažeidimų, 2015 m.
– 23,3%) ir įstaigos nustatytos tvarkos nesilaikymo (2016 m. šie pažeidimai sudarė 31,6% visų
padarytų pažeidimų, 2015 m. – 26%). Nuteistųjų, neturinčių galiojančių nuobaudų, skaičius
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 213.
Pagal taikytas nuobaudas nuteistiesiems matyti, kad 2016 metais daugiau skirta uždarymo į
baudos izoliatorių, draudimas iki 1 mėnesio pirkti maisto produktus, perkėlimas į kamerų tipo
patalpas.
2016 metais nuteistiesiems skirta paskatinimų nutarimais ir įsakymais – 219. Per 2016 metus
21 (3,81%) nuteistųjų buvo suteiktos trumpalaikės išvykos į namus, iš jų 3 suteiktos kaip
paskatinimas.
2016 m. Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojai gavo ir užregistravo 10871 nuteistųjų
rašytinius pasiūlymus, prašymu (pareiškimus), peticijas ir skundus (2015 m. – 8749). Lyginant su
2015 metais gautų ir užregistruotų nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir
skundų padaugėjo2122. Iš gautų 10811 nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) ir
peticijų užregistruoti 215 skundai (2015 m. – 166). Iš jų: dėl darbuotojų neteisėtų veiksmų gauti 109
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skundai (2015 m. – 97); dėl nuteistųjų laikymo sąlygų – 52 skundai (2015 m. - 38); dėl sveikatos
priežiūros – 37 skundai (2015 m. – 26), nuteistųjų skundai kito nuteistojo atžvilgiu – 17 (2015 – 5).
19 diagrama. Nuteistųjų skundai
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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.
20 diagrama. Teisminės bylos
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21 diagrama. Teismo posėdžių skaičius
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Viso bylų, kuriose atsakovas yra Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus pataisos namų –
108.
2016 m. buvo gauti 107 skundai (ieškiniai ar reikalavimai), o 2015 m. gauta 208 skundai
(ieškiniai ar reikalavimai). 2016 m. nuteistiesiems priteista 0 Eur., o 2015 m. nuteistiesiems priteista
230 Eur.
Dažniausiai pateikti skundų ar ieškinių reikalavimai:
 Nepakankamas plotas, tenkantis vienam asmeniui kamerose
 Kamerų, sanitarinio mazgo įrengimas
 Nuobaudų paskyrimo pagrįstumo
 Internetinės telefonijos technologijos įdiegimas pataisos įstaigose
 Maisto kokybės reikalavimų galimi pažeidimai (UAB „Pontem“)
Gyvenamųjų patalpų plotas 2016 m. pabaigoje atskirame sektoriuje Rasų g. 8 sudarė –
1620,89 kv.m. ir atskirame sektoriuje Sniego g. 2 – 397,79 kv.m. Šiuo metu visos Vilniaus pataisos
namų patalpos (baudos izoliatoriaus kameros, drausmės grupės gyvenamosios patalpos,
bendrabučio tipo gyvenamosios patalpos) atitinka Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse,
patvirtintose teisingumo ministro 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.1R-85 (toliau – PĮ VTT),
111.1 ir 111.2 p. nustatytus normatyvus. Vienam nuteistajam tenka 3,1 kv. m. gyvenamųjų patalpų
ploto ir 3,6 kv. m. kamerų tipo patalpų ploto.
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Užimtumas mokslu, individualia darbine ar kūrybine veikla, moksline, menine ar kita
veikla
2015-2016 mokslo metais Vilniaus pataisos namuose mokėsi 300 nuteistųjų. Iš jų: Vilniaus
mokymo centre – 132, profesinėje mokykloje – 133, pagal VŠĮ „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centro“ projektą, duonos gaminių kepėjo profesijos mokėsi 35 nuteistieji.
Mokslo baigimo pažymėjimus gavo:
 31 - vidurinio mokslo baigimo atestatus;
 25 - pagrindinio mokslo baigimo atestatus;
 115 - profesinės mokyklos baigimo pažymėjimus.
22 diagrama. Nuteistųjų mokymas 23 diagrama. Mokslo baigimo pažymėjimai
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Statistiniai duomenys rodo, kad 2016 m. (48,18%) palyginus su 2015 m. (51,14%)
besimokančiųjų nuteistųjų skaičius Vilniaus pataisos namuose pakito neženkliai.
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis įstaigoje didžiausias nuteistųjų skaičius buvo su
viduriniu išsilavinimu 45,8% ir pagrindiniu išsilavinimu – sudarė 26,7% visų tuo metu įstaigoje
atliekančių laisvės atėmimo bausmę nuteistųjų. 2016 m. 3 nuteistieji buvo be išsilavinimo.
Įstaigoje minimos religinės bei valstybinės šventės, vyksta šventiniai koncertai, rašinių,
rankdarbių konkursai, viktorinos, organizuojamos parodėlės. 2016 metais įstaigoje nuteistiesiems
suorganizuota 59 kultūriniai ir sporto renginiai. Organizuotos 6 viešosios akcijos, kurios skatino
pozityvesnį visuomenės požiūrį į nuteistuosius. Siekiant gerinti pareigūnų ir nuteistųjų tarpusavio
santykius 2016 m. buvo organizuotos futbolo varžybos.
Siekiant pozityvesnio visuomenės požiūrio į nuteistuosius organizuotos šios viešosios
akcijos:

Pagalba VŠĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei tvarkant teritoriją. 2016 m. lapkričio
26 d. Vilniaus pataisos namų nuteistieji vyko į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę, kur atliko
teritorijos tvarkymo darbus. Nuteistieji grėbė ir rinko lapus bei atliko kitus naudingus darbus. Všį
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė džiaugėsi jiems suteikta pagalba.

2016 m. gegužės 10-11 dienomis 8 Vilniaus pataisos namų nuteistieji padėjo VšĮ Pal.
Kun. Mykolo Sopočkos hospise vykusios šventės „Vilties laukai 2015/2016“ finalinio renginio
organizavime. „Vilties laukai“ - kasmetinis dviem etapais visame pasaulyje hospisų organizuojamas
renginys. Vilniaus pataisos namų nuteistieji savo darbais prisidėjo prie šios nuostabios šventės
organizavimo, sodino geltonuosius narcizus kartu su
švietimo organizacijų darbuotojais,
nevyriausybinių organizacijų atstovais, medicinos darbuotojais, Vilniaus pataisos namų
darbuotojais.

2016 m. balandžio 23 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas Č. Jocius,
Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojai ir 8 nuteistieji, kuriems suteikta teisė išvykti be
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sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos ribų, dalyvavo aplinkos švarinimo akcijoje „DAROM
2016“. Akcijos metu buvo sutvarkytas lopšelio-darželio „Rasos“ kiemas, Pal. kun. Mykolo
Sopočkos hospiso kiemas bei jo aplinkinė teritorija, taip pat teritorija šalia įstaigos atskiro
sektoriaus, esančio Sniego g. 2. Nuteistieji įrengė naujus suoliukus lopšelio-darželio vaikų žaidimų
aikštelėje bei hospiso kiemelyje. Po sunkaus darbo įstaigos darbuotojai bei nuteistieji dalyvavo
hospiso darbuotojų suorganizuotame DAROM piknike. Dalyvavimas švaros akcijoje skatina
savanorystės ir pilietiškumo jausmą. Atkreipia dėmesį į aplinkosaugos problemas mūsų šalyje.

2016 m. kovo mėnesį, artėjant Žemės dienai ir pavasario lygiadieniui, visoje šalyje
iškeliami inkilai sugrįžtantiems sparnuočiams. Kaip ir kasmet tokioje gražioje akcijoje dalyvauja ir
Vilniaus pataisos namų darbuotojai bei nuteistieji. Jau vasario mėnesį nuteistieji pradėjo ruoštis
paukščių sugrįžimui, ruošė medžiagas, braižė brėžinius, matavo, pjovė medžio lentas, gamino
inkilėlius, kurie 2016 m. kovo 18 d. papuošė vaikų lopšelio – darželio „Rasos“ kieme augančius
medžius.

Mirusiųjų pagerbimo dienos išvakarėse Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekantys
nuteistieji padėjo tvarkyti Vilniaus miesto Saulės kapines. Savanoriškoje talkoje dalyvavo 15
nuteistųjų. Jau treti metai iš eilės artėjant mirusiųjų pagerbimo dienai Vilniaus pataisos namų
nuteistieji, kuriems suteikta teisė dirbti be sargybos, prisijungia prie visuotinės kapaviečių tvarkymo
akcijos. Spalio 25 dieną devyni nuteistieji tvarkė vienas seniausių kapinių Lietuvoje – Rasų kapines.
Taip nuteistieji prisijungė prie pagarbos mirusiesiems, kurių kapų niekas nelanko. Vilniaus pataisos
namų nuteistieji sugrėbė lapus, sutvarkė kapinių aplinką.

Vilniaus pataisos namų nuteistieji jau ne vienerius metus remia Vilniaus vaikų
socialinės globos namus "Gilė". Šį kartą, naujųjų metų proga, globos namuose gruodžio 30 d.
apsilankęs Pusiaukelės namų poskyrio viršininkas Pavel Srebniuk pradžiugino mažuosius
įteikdamas jiems įvairių stalo žaidimų. Juk daryti gerus darbus visada malonu ir gera, o didžiausia
padėka vaikučių šypsenos.
Užimtumas darbu
Patvirtintas planinis nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus, pareigybių skaičius 2016 metams
buvo 86 etatai. 2016 m. dirbančiųjų nuteistųjų vidutinis sąrašinis skaičius 180. Iš jų 94 nuteistieji
buvo įdarbinti VĮ „Mūsų amatai“. Siekiant efektyviai panaudoti laisvus etatus bei atsižvelgiant į
Visuomenės sveikatos centro pastabas, laisvi etatai buvo paskirstyti nuteistiesiems dirbantiems
ūkinio aptarnavimo tvarkiniais.
Asmenų, atliekančių bausmę pataisos namuose, užimtumas 2013-2016
metais (procentais)
60
50 51
50
40

51,14

48,18

32,8 32,98
32,7

32,72

30
20

8 8,6 8,8 9,09

10
0

Įdarbintų nuteistųjų procentas

Besimokančių nuteistųjų procentas

2013 m.

2014 m.

Nuteistųjų užsiimančių individulia
darbine ar kūrybine veikla procentas

2015 m.
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Vilniaus pataisos namai dalyvaudami socialiniame projekte „Žalioji oazė“ prisiėmė
atsakomybę įstaigos teritoriją padaryti mažiau atgrasia bei sušvelninti bendrą vaizdą. Plėtojant
Agrokultūrinės veiklos idėjas bei įgyvendinant „Žalioji oazė“ projektą, Vilniaus pataisos namuose
sukurtas naujas poilsio kampelis – sutvarkyta įstaigos nuteistųjų gyvenamosios teritorijos aplinka
šalia Sveikatos priežiūros tarnybos pastato, įrengti gėlynai; pakabinti loveliai su gėlėmis tarp 2-o ir
3-o Kontrolinių praleidimo punktų; įrengtas fontanas, ant skiriamosios tvoros nutapytas miško ir
ežero piešinys 3 D formatu; tęsiami dekoratyvinių augalų auginimo darbai. Apsaugos ir priežiūros
skyrius sukūrė filmą „Vilniaus pataisos namų žalioji oazė“.
Skatinant teigiamus nuteistųjų asmenybės
pokyčius
per
agrokultūrinę,
ekologinę
veiklą, dalyvauta sociologiniame projekte
“Žalioji oazė”

1 skaidrė. Žalioji oazė
Vilniaus pataisos namų nuteistieji neliko abejingi savo pilietinėms pareigoms ir dalyvavo
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose.
Vykdant visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją, 2016 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus pataisos
namuose vyko jubiliejinio – 10-ojo Konstitucijos egzamino I etapas, kuriame Konstitucijos žinias
tikrino 19 teisinio išsilavinimo neturinčių nuteistųjų ir 2 pataisos pareigūnai bei 4 darbuotojai.
2016 m. spalio 13 d „Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino 2016“ nugalėtoju tapo vienas
nuteistasis teisingai atsakęs į 27 klausimus, pateko į antrąjį Konstitucijos egzamino etapą.
Įvairios akcijos ir jų vykdymas prisideda prie visuomenės nuostatų keitimo, moko
savarankiškumo, atsakingumo bei ugdo altruistiškas nuteistųjų savybes. Maži, bet prasmingi darbai
negali būti neįvertinti ir nepastebėti. 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.
Narkomanijos prevencija. Psichologinė pagalba. Nuteistųjų sveikatos priežiūra
2016 m. ir suteiktos 2355 psichologinės konsultacijos. Dažna konsultacijų tema yra nuteistųjų
priklausomybė psichiką veikiančioms medžiagoms. 2016 m. Psichologinė tarnyba vykdė 4 Vilniaus
pataisos namų direktoriaus patvirtintas bei su Kalėjimų departamento prie LR TM specialistais
suderintas psichologinio konsultavimo programas:
1. „Agresijos ir auto-agresijos valdymo“
2. „Pozityvaus mąstymo ir neigiamų emocijų įveikos“
3. ,,Bendravimo įgūdžių ugdymo ir emocijų valdymo“
4. ,,Streso ir neigiamų emocijų valdymo“.
Psichologinės tarnybos vykdomose psichologinio konsultavimo, elgesio keitimo, pozityvaus
užimtumo psichosocialinės reabilitacijos programose iš viso per 2016 m. dalyvavo 384 (per 2015
m. – 323) nuteistieji, tai sudaro 69, 8 proc. (2015 m. - 57 proc.), lyginant su vidutiniu įstaigoje
laikomų nuteistųjų skaičiumi (550).
Siekiant nuteistųjų pozityvaus užimtumo skatinimo, buvo vykdoma ,,Dailės ir meninio
ugdymo programa“, šią programą baigė 62 nuteistieji.
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Siekiant keisti nuteistųjų mąstymą ir elgesį, siekiant pozityvių pokyčių mažinant nuteistųjų
pakartotinio nusikalstamumo riziką, ir toliau buvo vykdoma aprobuota elgesio korekcijos programa
„Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas“ (E P P), kurios užsiėmimuose per ataskaitinius metus dalyvavo
45 nuteistieji.
25 diagrama. Psichologinės tarnybos veiklų analizė
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Rizikos grupės nuteistiesiems suteiktos 435 prevencinio - postvencinio pobūdžio
konsultacijos psichologinių krizių, savižudybių, tyčinio savęs žalojimo ir kitais reikšmingais
atvejais, su linkusiais žalotis ar krizinius jausmus išgyvenančiais nuteistaisiais. Jų metu buvo
akcentuojami efektyvesni impulsų kontrolės įgūdžiai, gerinami savivokos gebėjimai, mokoma
adekvačių problemų sprendimo strategijų bei alternatyvių atsipalaidavimo technikų. Tais atvejais,
kai save žalojantis nuteistasis buvo tarp kitų nuteistųjų tose pačiose gyvenamosiose patalpose, yra
pakalbinami ir kiti nuteistieji, išsiaiškinami jų jausmai, požiūris, reakcijos, pagal poreikį yra
konsultuojami periodiškai, siekiant efektyvios postvencijos tikslų.
26 diagrama. Programinio darbo organizavimas bei vykdymas
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Vilniaus pataisos namuose tęsė veiklą Priklausomybių reabilitacijos grupė (toliau – PRG) –
vieta, kur nuteistieji, turintys priklausomybę alkoholiui ar narkotinėms medžiagoms gyvena
atskirose gyvenamosiose patalpose, vieta, kurioje nuteistiesiems yra užtikrintos sąlygos
psichosocialinei reabilitacijai bei sveikimui. Siekiant užtikrinti psichosocialinės reabilitacijos
tęstinumą Priklausomybių reabilitacijos grupės reabilitacijos programoje dalyvavusiems
nuteistiesiems bei nuteistiesiems, kurie rodo asmeninę pozityvią iniciatyvą tęsti reabilitacijos
procesą atlikus laisvės atėmimo bausmę, 2016 m. rugsėjo 13 d. buvo pasirašyta Vilniaus pataisos
namų ir VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ bendradarbiavimo sutartis.7potencialūs reabilitacijos
tąsa laisvėje susidomėję nuteistieji, išėję į laisvę buvo nukreipti pradėti dalyvavimą projekto ,,Mano
Guru“ veiklose.
• Priklausomybių reabilitacijos grupės ilgalaikę reabilitaciją 2016 m. baigė 14 nuteistųjų
(2015 m. - 6);
• Įžanginės grupės programos kursą baigė 121 nuteistasis;
• Įvyko 112 savitarpio pagalbos grupių susitikimų (AA – 62, NA – 50), kuriuos moderavo iš
laisvės ateinantys, šiuo metu blaiviai gyvenantys, psichiką veikiančių medžiagų vartotojai
2016 metais buvo atliktos anoniminė nuteistųjų apklausa, siekiant įvertinti narkotinių
medžiagų vartojimo problematiką – paplitimą Vilniaus pataisos namuose ir anoniminė
Priklausomybių reabilitacijos grupėje reabilitacijos programoje dalyvaujančių nuteistųjų apklausa,
siekiant įvertinti Vilniaus pataisos namų ,,Priklausomybių reabilitacijos grupės“ reabilitacijos
efektyvumą bei optimizuoti reabilitacijos kokybę. Gauti analizės rezultatai parodė, jog buvo
nustatytas pagalbos nuteistiesiems ir nuteistųjų psichoedukacijos poreikis. Įvertinus anoniminių
anketų rezultatus bei siekiant narkotinių – psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos ir/ar
postvencijos, buvo tęsiamos Vilniaus pataisos namų struktūrinių, tiesiogiai su nuteistaisiais
dirbančių, skyrių prevencinės bei postvencinės priemonės, kryptingai bei nuosekliai vykdant
narkotinių – psichotropinių medžiagų prevencijos bei užkardymo uždavinius.
Psichologinė tarnyba toliau organizavo ir vykdė anoniminių savitarpio pagalbos grupių
susirinkimus (Anoniminiai Alkoholikai/Anoniminiai Narkomanai), vedė ,,Įžanginės grupės“
užsiėmimus, skleidė informaciją apie galimybę gydytis Vilniaus pataisos namų Priklausomybių
reabilitacijos grupėje (toliau – PRG). Teikė psichologines konsultacijas atkryčio rizikos grupėje
esantiems nuteistiesiems.
Ataskaitinio laikotarpio metu programinis darbas su nuteistaisiais buvo vykdomas itin aktyviai.
Psichologinės tarnybos vykdomose psichologinio konsultavimo, elgesio keitimo, pozityvaus
užimtumo psichosocialinės reabilitacijos programose dalyvavo 384 nuteistieji, tai sudaro 69,8
procentus visų nuteistųjų.
Įgyvendinant savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos priemones, Psichologinė tarnyba
pateikė 35 psichologines pažymos – rekomendacijas pataisos įstaigos administracijai dėl nuteistųjų
ir suimtųjų, priklausančių didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti,
sustiprintos priežiūros, bendravimo ypatumų bei parengė 256 socialinio tyrimo išvadas.
Vadovaujantis 2015 m. gruodžio 15 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V – 481 patvirtinto bausmių vykdymo sistemos
įstaigų veiklos narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos srityje aprašo 14.8 punktu, š. m.
gegužės 6 d. įvyko susitikimas su Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos
skyriaus (toliau – VPS) atstovais.
Susitikimo metu buvo pasidalinta narkotikų kontrolės ir prevencinių priemonių taikymo
nuteistiesiems praktine patirtimi, aptartos galimos glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo
gairės, siekiant užtikrinti psichosocialinių reabilitacijos priemonių vykdymo tęstinumą
nuteistiesiems, anksčiau laiko paleistiems iš laisvės atėmimo įstaigos (taikant LR BVK 157 str.
nuostatas).
Susitikimo metu VPS atstovai buvo supažindinti su Vilniaus pataisos namuose veikiančia
Priklausomybių reabilitacijos grupės veikla, reabilitacine programa, PRG reabilitacijos sąlygomis,
trumpai pristatytos PRG veiklos taisyklės. Taip pat, VPS atstovai buvo informuoti ir apie kitas
prevencinio bei postvencinio pobūdžio priemones bei metodus, kuriais siekiama užtikrinti 2016 m.
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sausio 29 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 3-27 patvirtinto ,,Narkotikų kontrolės
ir vartojimo prevencijos priemonių plano“ priemonių įvykdymą.
Manytina, jog įvykęs susitikimas buvo abipusiai naudingas, užmegzti pozityvios komunikacijos
ryšiai, buvo inicijuotos idėjos bendroms prevencinėms ir/ar postvencinėms priemonėms
organizuoti.
Vadovavimas profesinę praktiką atliekančių studentų praktikai
Per 2016 m. profesinę praktiką Vilniaus pataisos namų Psichologinėje tarnyboje atliko 10
studentų iš Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto. Praktikos trukmė buvo nuo 3
savaičių iki 3 mėnesių.
Nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra
Vilniaus pataisos namuose 2016 metais nuteistiesiems buvo teikiamos tokios pat kokybės
sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir visiems kitiems Lietuvos Respublikos piliečiams.
Sveikatos priežiūros tarnyba teikė šias paslaugas:
 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos- psichiatrijos,
 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos- šeimos medicinos,
 slaugos - bendrosios praktikos slaugos.
Sveikatos priežiūros tarnybos sudėtyje licencijuotą veiklą vykdė:
 odontologijos kabinetas - odontologinės priežiūros (pagalbos) ir /ar burnos priežiūros
paslaugos.
2016 metais vykdant narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos ir ŽIV/AIDS
profilaktikos priemones, kontroliuojant ŽIV, hepatitų, tuberkuliozės, kitų infekcijų plitimą įstaigoje
nuteistieji buvo tiriami dėl ŽIV infekcijos, sifilio, buvo supažindinti su lytiškai plintančių infekcijų
profilaktika ir apsisaugojimo priemonėmis, ŽIV perdavimo būdais.
4 lentelė. Nuteistųjų asmens sveikatos tyrimai
Eil. Nr.

Nuteistųjų asmens sveikatos tyrimai

2015

2016

1
2

Apsilankymai pas gydytojus,
Iš jų dėl ligos
Apsilankymai pas odontologą

9964
8245
410

9302
6708
1308

3

Gydytojo – psichiatro priimta pacientų

804

2781

4

SPT laboratorijoje atlikti įvairūs tyrimai

3222

6461

5

Atlikta apžiūrų girtumui nustatyti

-

6

Atlikta apžiūrų apsvaigimui narkotinėmis ar psichotropinėmis
medžiagomis nustatyti
Fliuorografu ištirti nuteistieji

358 iš jų
212 teig.
466

9 iš jų 8
teigiami
317 iš jų
141 teig.
100%

7

Vykdant nuteistųjų švietimą priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos
klausimais organizuojamos paskaitos narkomanijos prevencijos klausimais, užsiėmimai pagal
programas, susijusias su narkomanijos prevencija, individualūs pokalbiai, filmų demonstravimas,
asmeninės konsultacijos, pateikiama informacija lytiškai plintančių ligų profilaktikos tematika,
nuolat buvo teikiamos konsultacijos minėtais klausimais Sveikatos priežiūros tarnyboje.
Užsikrėtusių TBC įstaigoje nėra. 2016 metais dėl ŽIV/AIDS ir dėl lytiškai plintančių ligų
buvo ištirti 556 nuteistieji, 136 naujai atvykę nuteistieji ištirti profilaktiškai, po ilgalaikių
pasimatymų buvo atlikti 345 tyrimai bei 75 tyrimai naudojant greito nustatymo testus, perkeliant
nuteistuosius į kitas įstaigas. Per ataskaitinį laikotarpį nediagnozuotas nei vienas užsikrėtimo ŽIV
įstaigoje atvejis. Priklausomų nuo narkotinių ir psichiką veikiančių medžiagų įstaigoje gruodžio 31
d. buvo 111 nuteistieji.

