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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.
2017 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. 2017
metais įstaiga vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos veiklos plane ir įstaigos 2017 metų veiklos plane iškeltų strateginių tikslų ir programų
tikslų bei uždavinių įgyvendinimo.
2017 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.
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2017 metais Vilniaus pataisos namai buvo nusistatę šiuos prioritetus:
1. Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą.
2. Pagerinti pataisos įstaigos kriminogeninę būklę.
3. Optimizuoti išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą.
4. Tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Darbo kodekso pakeitimus.
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.
1 diagrama. Įstaigai skirti asignavimai 2015-2017 metais

Įstaigai 2017 metų programos „Bausmių sistema“ vykdymui skirta 5062,2 tūkst. Eur.
valstybės biudžeto asignavimų.
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 – 167 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.
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 –
3965,5 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 – 794,8 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 pradiniai planiniai asignavimai metams – 8,4
tūkst. Eur. Planinių asignavimų panaudojimas - 100%.
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
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įmokos) pradiniai planiniai asignavimai metams – 126,4 tūkst. Eur. Planinių asignavimų
panaudojimas – 55,8 %.
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.
2017 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 bei tvirtinami įstaigos direktoriaus įsakymu.
Pažymėtina, kad 2017 metais pareigūnams buvo išmokėta 115,3 tūkst. Eur už
viršvalandžius, 254,7 tūkst. Eur už darbą naktimis, poilsio ar švenčių dienomis.
Užtikrinant racionalų finansinių išteklių naudojimą, administracijos patalpų apšvietimo
šviestuvai buvo pakeisti į taupančius elektros energiją ,,LED“ šviestuvus (pakeista 142 vnt. ),
sumažintos įstaigos komunalinių paslaugų sąnaudos (lyginant su 2016 m.) 17,9 proc.
1 lentelė. Darbo užmokesčio kasinės išlaidos 2017 m. (tūkst. Eur)
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2017 metais įstaigai skirti finansiniai ir kiti materialiniai ištekliai paskirstyti ir panaudoti
taip, kad pakako įstaigos veiklai finansuoti. Skirti asignavimai panaudoti 98,88%.
Mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro – 126,4 tūkst. Eur. Iš jų:
 89,0 tūkst. Eur darbo užmokestis ir socialinis draudimas (2018 m. neproporcingai sumažinto
darbo užmokesčio dalis (25%));
 37,4 tūkst. Eur prekėms ir paslaugoms (už gautas paslaugas 2017 m. gruodžio mėn.).
Gautinos sumos – 13,5 tūkst. Eur. (UAB „Pontem“ ir VĮ „Mūsų amatai). Pažymėtina, kad
mokėtinų ir gautinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau negu 45 dienas nebuvo.
2017 metais atlikta 83 mažos vertės pirkimai už 114935,67 Eur.
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2, 3 diagramos. Mažos vertės pirkimai

2017 m. buvo įsigyta pareigūnų tarnybinės uniformos ir avalynės už 24720,77 Eur.
Tarnybinės uniformos dalys išduotos 151 pataisos pareigūnui.
Nuteistųjų raštiški prašymai dėl dokumentų ir jų kopijų parengimo vykdomi teisės aktų
nustatyta tvarka ir terminais. 2017 m. pajamos už parengtų dokumentų kopijas sudarė – 430,04 Eur
(2012 m.- 965,7 Lt., 2013 m. - 2223,5 Lt, 2014 m. - 1329,9 Lt, 2015 m. - 514,71 Eur, 2016 m. 668,27 Eur ).
Už sunaudotą elektros energiją iš nuteistųjų surinkta 3313,38 Eur pajamų. (2016 m. 3672,29 Eur , 2015 m. - 3986,29 Eur, 2014 m. - 18602,3 Lt, 2013 m. -22497,68 Lt; 2012 m. 21728,92 Lt.).
2017 m. pajamų įmokų Finansų ministerijai įmokėta 41590,01 Eur.
II. ĮSTAIGOS VEIKLOS VYKDYMAS, PROBLEMOS
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 schema.
1 schema. Vilniaus pataisos namų valdymo schema
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Ši 2016 metais patvirtinta įstaigos valdymo schema galioja ir dabar, nors 2017 m. rugpjūčio
mėnesį uždarius Sniego g. sektorių, įstaigoje vyko struktūriniai – etatiniai pertvarkymai. Siekiant
efektyvesnio išteklių valdymo procesų optimizavimo, 2017 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 3-201
įstaigos vadovas patvirtino Vilniaus pataisos namų pareigūnų pareigybių sąrašo pakeitimą,
panaikinant Vilniaus pataisos namų 1 direktoriaus pavaduotojo etatą, 5 Apsaugos ir priežiūros
skyriaus direktoriaus budinčiųjų padėjėjų pareigybes, 4 prižiūrėtojų budinčiosios pamainos
vyresniųjų pareigybes, 1 Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybę,
Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko pareigybę bei 16 Apsaugos ir priežiūros skyriaus
prižiūrėtojų pareigybių. 2018 m. sausio 3 d. Vilniaus pataisos namai kreipėsi į Kalėjimų
departamentą prie LR TM dėl valdymo schemos patvirtinimo (rašto Nr. 9-42(03)).
2017 m. rugpjūčio 2 d. Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos direktorius
patvirtino Vilniaus pataisos namų struktūrą, nustatydamas įstaigai 294 pareigybių skaičių, nors
Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1R-238 Vilniaus
pataisos namams nustatė 317 pareigybių didžiausią leistiną skaičių.
2017 m. gruodžio 31 d. įstaigos bendras pareigybių skaičius - 294. Bendrosios veiklos srities
darbuotojų skaičius 1 specialiosios veiklos darbuotojui – 0,126.
2017 metais Vilniaus pataisos namai vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos plane, įstaigos 2017 metų veiklos plane,
administracinių padalinių ketvirčių, pusmečių veiklos planuose ir kovos su korupcija programos
įgyvendinimo 2017 metų priemonių vykdymo bei rizikos valdymo plane iškeltų tikslų bei uždavinių
įgyvendinimo. Siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos teisinį reglamentavimą, įrodomumą,
atskaitingumą, veiklos procesų ir sprendimų skaidrumą, 2017 metais įstaigoje parengti ir
užregistruoti 68384 dokumentai.
4 diagrama. Vilniaus pataisos namų dokumentų apyvarta

Įstaigoje visi dokumentai vis dar registruojami popieriniuose žurnaluose. Įstaiga neturi
jokios elektroninės dokumentų valdymo sistemos. Dokumentų valdymo sistema leistų įstaigai
sutaupyti lėšų skirtų dokumentų spausdinimui bei tvarkymui, pašto paslaugoms bei paspartintų
darbuotojų darbą. Siekiant įstaigos veiklos efektyvumo bei valdymo procesų automatizavimo,
būtina įdiegti dokumentų valdymo sistemą įstaigoje.
Įstaigos planavimo sistemą 2017 metais sudarė:
 įstaigos 2017 metų veiklos planas;
 administracinių padalinių ketvirčių, pusmečių veiklos planai;
 kitų įstaigos specialiųjų veiklų planavimas ( kovos su korupcija priemonių planas, narkotikų
kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių planas, rizikos valdymo planas).
Vykdant Vilniaus pataisos namų 2017 metų veiklos planą, patvirtintą Kalėjimų
departamento prie LR TM direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. PL-1 „Dėl Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2017 metų
veiklos planų patvirtinimo“, skyriuose ir tarnybose organizacinis darbas vyko sklandžiai. Siekiant
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numatytų tikslų ir uždavinių, administracinių padalinių veiklos rezultatai analizuojami ketvirčiais,
pusmečiais 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. Vilniaus pataisos namų 2017 metų veiklos plano bei Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro įstaigos direktoriui nustatytų metinių užduočių visa apimtimi įvykdyti nepavyko. 2017
metų įstaigos veiklos planas įvykdytas 90,76 %.
2017 m. vasario 1 d. Kalėjimų departamentui prie LR TM buvo pateikta Vilniaus pataisos
namų 2016 metų veiklos ataskaita Nr. 9-677(01). 2016 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 veiklos plane ir įstaigos 2016 metų veiklos plane iškeltų strateginių tikslų ir programų
tikslų bei uždavinių įgyvendinimo. 2017 m. sausio 11 d. buvo paskelbta įstaigos Kovos su korupcija
programos įgyvendinimo metinio priemonių plano įvykdymo ataskaita.
2017 metais Vilniaus pataisos namų internetinėje svetainėje buvo paskelbta 72 (2016 m. –
59) informaciniai pranešimai apie įvairius renginius, vykusius mūsų įstaigoje. Užtikrinant priimamų
sprendimų viešumą ir įstaigos veiklos viešinimą 22% per metus padidintas įstaigos interneto
svetainėje skelbiamos pozityvios informacijos kiekis.
Siekiant padidinti paslaugų gavėjams prieinamumą bei priimtinumą Vilniaus pataisos
namuose teikiamomis viešojo administravimo paslaugomis įstaigoje 2017 m. buvo vykdoma
anketinė apklausa. 56,86 proc. (2016 m. - 77,46 proc.) dalyvių teigiamai atsiliepė apie aptarnavimo
kokybę. Likusioji dalis pagrinde skundėsi nemandagumu, neinformatyvumu bei darbuotojų
kompetencijos stoka. Atlikus anketinę apklausą, galima teigti, Vilniaus pataisos namuose asmenų
aptarnavimas ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimas vykdomas sklandžiai. Darbuotojai savo
kompetencijos ribose kvalifikuotai ir operatyviai sprendžia iškilusias problemas. Atsižvelgiant į
besikeičiantį administracinių paslaugų teisinį reglamentavimą bei į įstaigą besikreipiančių asmenų
poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinama asmenų prašymų bei skundų nagrinėjimas, asmenų
aptarnavimo kokybė ir įstaigos teikiamos administracinės paslaugos.
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.
Išanalizavus įstaigos administracinių padalinių veiklą bei šių padalinių atliekamas funkcijas,
darbo krūvį bei atsižvelgiant į teisės aktų kaitą, 2017 metais buvo vykdomi su įstaigos veiklos
optimizavimu susiję pakeitimai. 2017 metais įstaigoje buvo organizuotas neeilinis tarnybinės
veiklos vertinimas 151 įstaigos valstybės tarnautojui: 135 - jaunesniesiems pataisos pareigūnams,
15 viduriniosios grandies pataisos pareigūnų ir 1 karjeros valstybės tarnautojui. Panaikinta 40 (C-3)
pareigybių, vietoj jų įsteigta 40 (C-4) pareigybių, panaikinta 111 (C-4) pareigybių, įsteigta 111 (C5) pareigybių, panaikinta 12 ( B-7), 2 (B-8) ir 1 (A7) pareigybių, vietoj jų įvesta 12 (B-8), 2 (B-9)
ir
1 (A-8).
2017 metais pastebima didelė darbuotojų kaita, net 53 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.
2017 m. sausio 16 d. Personalo skyrius parengė priemonių planą laisvoms pareigybėms
įstaigoje užimti, kurį patvirtino įstaigos vadovas. 2017 m. buvo nuolat skelbiamos atrankos
laisvoms pareigybėms užimti. Skelbimai apie vykdomas atrankas buvo talpinami įstaigos interneto
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svetainėje, nemokamose darbo paieškos svetainėse bei įstaigos skelbimų lentose. 2016 m. gruodžio
31 d. duomenimis, įstaigoje laisvų Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų etatų buvo 17, 2017
m. – laisvų jaunesniųjų specialistų pareigybių 5 (nuo 2017 m. gruodžio 1 d, pasikeitus Tarnybos
Kalėjimų departamente prie LR TM prižiūrėtojų pareigybių neliko, jos pervardintos jaunesniųjų
specialistų pareigybėmis). Palyginus su 2016 metais, 2017 m. užpildytų jaunesniųjų specialistų
(buvusių prižiūrėtojų) etatų skaičius įstaigoje padidėjo 29,41 %.
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.
Siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos teisinį reglamentavimą, įstaigoje buvo peržiūrėti
ir parengti nauji vidaus administravimo teisės aktai, susiję su biudžetinių įstaigų ir organizacijų
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka. Įgyvendinant darbo apmokėjimo reformą darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, nuo 2017 m. vasario 1 d. darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis, nustatyti ir 2017 m. vasario 28 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr. 4-48 patvirtinti pareiginės
algos pastoviosios dalies koeficientai. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nustatyti
atsižvelgiant į nustatytus pareigybės lygius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 1, 4-6 ir 9 dalimis ir
atsižvelgiant į patvirtintą pareigybių sąrašą su šioms pareigybėms priskirtais lygiais ir Lietuvos
profesijų klasifikatoriaus kodais.
Įgyvendinant darbo apmokėjimo reformą darbuotojams, 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.
3-50 buvo patvirtintas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos
aprašas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Personalo skyrius parengė ir patvirtino Vilniaus pataisos namų
pataisos pareigūnų pareigybių sąrašą su šioms pareigybėms nustatytomis sveikatos skiltimis,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu
Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus
tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo
įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos
pareigūnams sąvado patvirtinimo“ bei atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos 2016-12-06 raštą Nr. 1S-4782 „Dėl specialiųjų reikalavimų
pataisos pareigūnų pareigybėms“.
2017 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 atstovais klausimai, tarnybinės veiklos
gerinimo, vertinimo bei darbuotojų skatinimo ir kvalifikacijos kėlimo organizavimo klausimai.
Vykdant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2017 metų
priemonių planą bei siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo riziką, 2017 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 2017 metų priemonių plane numatytos priemonės. Kalėjimų departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikta 2017 metų priemonių įvykdymo ataskaita.
2017 m. buvo parengtas ir rugsėjo 20 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr. 3-247 patvirtintas
rizikos valdymo planas.
2017 metų rugsėjo mėnesį įstaigoje sudaryta darbo grupė, kuri įvertinusi kitų pataisos įstaigų
gerąją patirtį dinaminės apsaugos modelio diegimo srityje, pateikė pataisos namų vadovybei
pasiūlymus dėl šio modelio diegimo Vilniaus pataisos namuose.
2017 m. gruodžio mėnesį buvo paruošti Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiojo
specialisto (dinaminės priežiūros) ir specialisto (dinaminės priežiūros) pareigybių aprašymų
projektai.

8
2017 m. IV ketvirtyje buvo įrengti I-ame ir II-ame nuteistųjų gyvenamuosiuose korpusuose 2
priežiūros postai, kuriuose galės dirbti nuteistųjų dinaminę priežiūrą vykdantys pareigūnai.
Modelis įgyvendinti nepradėtas, tačiau jo įgyvendinimui pasiruošta iš esmės. Atrinkti
asmenys, kurių veikla bus vertinama ir kuriems bus siūloma tapti dinaminės priežiūros specialistais.
Nustatyti jiems keliami reikalavimai ir jų mokymo bei papildomo rengimo procesas. Dinaminę
priežiūrą ketinama pradėti taikyti 2018 m. I ketvirtį.
Siekiant gerinti draudžiamų daiktų patekimo prevenciją, pagerinti daiktų, patenkančių į
pataisos įstaigą, patikrinimo kontrolės sistemą, gauta licencija naudoti bagažo kontrolės prietaisą 23 COM LINESCAN, apmokyti darbuotojai dirbti su bagažo kontrolės prietaisu 2-3 COM
LINESCAN.
Gerinant darbuotojų darbo sąlygas darbuotojams įrengtas poilsio kambarys, suremontuotos
patalpos, skirtos pareigūnų tarnybinės uniformos sandėliavimui, suremontuotas materialinių
vertybių sandėlis, įrengti metaliniai turėklai prie įėjimo į administracinį pastatą 27B4/p, įstaigos
tarnybiniuose keturiuose automobiliuose įdiegta telemetrinė transporto priemonių kontrolės įranga,
kurios pagalba bus pildomi elektroniniai kelionės lapai.
III. PERSONALO KAITA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
2016 m. pradėtas vykdyti pareigūnų profesinis mokymas buvo tęsiamas ir 2017 m.
Vilniaus pataisos namai išdavė siuntimus mokytis pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje 6 (šešiems)
sveikatos, nepriekaištingos reputacijos ir fizinio pasirengimo reikalavimus atitikusiems
pretendentams.
2017 m. Vilniaus pataisos namams buvo patvirtinti 294 etatai (2016 m. -328; 2015 m. –
317,5; 2014 m. -316; 2013 m. –315; 2012 m. -322; 2011 m. – 322). Iš jų: 242 statutiniai valstybės
tarnautojai (pareigūnai), 7 – valstybės tarnautojai ir 45 - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
5 diagrama. Vilniaus pataisos namų personalo pareigybės
3 vyriausiasis pataisos pareigūnas
20 vyresnieji pataisos pareigūnai
55 pataisos pareigūnai
164 jaunesnieji pataisos pareigūnai
7 karjeros valstybės tarnautojai
45 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį

2017 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 266 darbuotojai (2016 m. – 297; 2015 m. – 308; 2014 m. 309), iš jų:
 213 (80,08%) statutiniai valstybės tarnautojai (2016 m. -242; 2015 m. – 251; 2014 m. –
255);
 6 (2,26%) valstybės tarnautojai (2016 m. –5; 2015 m. – 5; 2014 m. – 1);
 47 (17,66 %) – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (2016 m. – 50; 2015 m. – 52; 2014
m. - 53).
2017 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 179 vyrai (67,29%) ir 87 moterys (32,71%). 2017 metais
priimta 24 nauji darbuotojai (14 iš jų statutiniai valstybės tarnautojai, 2- karjeros valstybės
tarnautojai bei 8 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį). Didžiausią dalį – 33,33 % visų 2017 m.
priimtų statutinių valstybės tarnautojų sudarė jaunesnieji pataisos pareigūnai (2016 m. - 62%). 2017
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metais Personalo skyrius organizavo 55 pretendentų į laisvas įstaigos pareigūnų pareigas siuntimą į
specializuotosios medicininės ekspertizės komisiją. 2017 metais buvo atliktas 163 statutinių
tarnautojų periodinis profilaktinis sveikatos patikrinimas. 10 pataisos pareigūnų buvo nukreipti į
Centrinę medicininės ekspertizės komisiją atlikti patikrinimus dėl tinkamumo tolimesnei tarnybai.
6 diagrama. Vilniaus pataisos namų priimtų darbuotojų kaita

2017 m. gruodžio 31 d. Vilniaus pataisos namuose buvo 32 laisvi etatai (2016 m. – 37,5;
2015 m. – 16; 2014 m. – 7). Tai sudaro 9,52% visų pareigybių. 2015 m. neužimtos pareigybės
sudarė 5,04 % visų pareigybių, o 2016 m. – 9,06 %.
Laisvų etatų skaičiaus padidėjimą didžiąja dalimi lėmė padidėjęs atleistų jaunesniųjų
pataisos pareigūnų skaičius. Iš 53 atleistų 2017 m. darbuotojų 28 buvo jaunesnieji pataisos
pareigūnai, t.y. 52,83% visų atleistų darbuotojų. 2017 m. atleista 4 pareigūnai dėl išėjimo į pensiją
ir 7 buvo atleisti dėl sveikatos būklės. Tuo tarpu 2016 metais viso buvo atleista 38 darbuotojai.
Didelės įtakos atleidžiamų darbuotojų skaičiui Sniego g. sektorius neturėjo. Dėl reorganizacijos
buvo atleisti 6 darbuotojai, t.y. 11,32%. Pažymėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį du darbuotojai
atleisti dėl neigiamų motyvų. Kiekvienam atleidžiamam darbuotojui pildymui buvo įteiktos
palikusių tarnybą pareigūnų anketos. Personalo skyriaus darbuotoja atlikdavo tokių anketų analizę
kiekvieną ketvirtį. Didžiausia dalis atleistų darbuotojų anketose nurodė, jog palieka tarnybą dėl
juos netenkinančio darbo užmokesčio.
7, 8 diagramos. Vilniaus pataisos namų atleistų darbuotojų kaita

Įstaigoje dirba palyginus jaunas, išsilavinęs, kvalifikuotas ir ilgametę patirtį turintis
personalas. Net 56% pataisos pareigūnai, yra ištarnavę 15 ir daugiau metų.
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9-11 diagramos. Vilniaus pataisos namų personalo pasiskirstymas pagal amžių, stažą,
išsilavinimą

Per ataskaitinį laikotarpį buvo paskatinta 267 darbuotojai. 1 pataisos pareigūnas buvo
paskatinti Kalėjimų departamento direktoriaus teisėmis ir 4 Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro. Už drausmės pažeidimus nubausti 6 darbuotojai. 2017 metais kvalifikaciją kėlė 161
Vilniaus pataisos namų darbuotojas, mokymuose dalyvauta 371 kartą. Darbuotojai kvalifikaciją
kėlė Mokymo centro organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose bei Kalėjimų departamento
prie LR TM organizuojamuose mokymuose. 2017 metais įstaigos darbuotojams organizuoti
mokymai tarnybos vietoje. 2017-12-07 organizuotas seminaras ,,Tarnybinės veiklos kasmetinis
vertinimas (pranešėja: VTD atstovė – Skaidrė Katiliavienė); 2017-12-06, 2017-12-07 organizuoti
pirmosios pagalbos mokymai; 2017-12-12, 2017-12-13 organizuoti Higienos įgūdžių mokymai;
2017-11-22 organizuotas seminaras tema ,,Korupcija: rizikos, atsakomybės, prevencija (pranešėja:
STT atstovė Jurgita Razmytė); 2017-10-09, 2017-10-11 organizuoti dinaminės priežiūros mokymai
(pranešėja: KD prie LR TM atstovė – N. Martinkevičienė).
Vilniaus pataisos namuose 2017 m. gruodžio 27 d. iškilmingai apdovanoti geriausio
Vilniaus pataisos namų 2017 m. darbuotojo, geriausio Vilniaus pataisos namų 2016 m. jaunesniojo
pareigūno bei geriausio 2017 m. pataisos pareigūno rinkimus laimėję asmenys.
Stipri ir tinkama organizacinė kultūra skatina darbuotojų lojalumą, stiprina tapatumo
jausmą, mažina nesusipratimų galimybes, gerina darbo procesus ir didina organizacijos veiklos
efektyvumą.
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IV. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS, JŲ LAIKYMO SĄLYGOS, KRIMINOGENINĖ
BŪKLĖ
2017 m. rugpjūčio mėnesį nuteistieji, kurie atliko bausmę atskirajame sektoriuje Sniego g. 2,
buvo perkelti į atskirą lokalinį sektorių Rasų g. 8. Tuo tikslu iš atskiro sektoriaus Rasų g. 8 į kitus
pataisos namus perkelti 57 nuteistieji. Vykdant įstaigos reorganizavimą, laikinai buvo nutrauktas
naujai nuteistų asmenų nukreipimas į pataisos namus, todėl bendras nuteistų asmenų skaičius
sumažėjo. Atsižvelgiant į tai, pagrindinių rodiklių palyginimas su ankstesniais metais neatspindi
pokyčių.
2017 m. sausio 1 d. pataisos namuose bausmę atliko 466 nuteistieji (2016 m. – 483),
palyginus su 2016 m., bendras nuteistųjų skaičius metų pradžioje sumažėjo 17 asmenų arba 3,5
proc.
2018 m. sausio 1 d. pataisos namuose bausmę atliko 439 nuteistieji (2017m. – 466), palyginus
su 2016 m., bendras nuteistųjų skaičius metų pabaigoje sumažėjo 27 asmenimis arba 5,7 proc.
12 diagrama. Vidutinis metinis nuteistųjų skaičius Vilniaus pataisos namuose

2 lentelė. Bausmės termino vidurkis
Metai

Teismo nuosprendžiu
paskirtas bausmės
termino vidurkis
(Rasų sektorius)

Teismo nuosprendžiu
paskirtas bausmės
termino vidurkis
(Sniego sektorius)

2013 m.

7 m. 1 mėn. 24 d.

7 m. 2 mėn. 11 d.

2014 m.

6 m. 7 mėn. 13 d.

6 m. 9 mėn. 9 d.

2015 m.

6 m. 3 mėn. 19 d.

7 m. 11 mėn. 18 d.

2016 m.

6 m. 2 mėn. 13 d.

8 m. 9 mėn. 25 d.

2017 m. atsižvelgiant į įvykdytą nuteistųjų perkėlimą teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės
termino vidurkis yra 5 m. 6 mėn. 10 d.
Vilniaus pataisos namuose buvo stebimas nuteistųjų skaičiaus vidurkio nuoseklus mažėjimas
nuo 605 - 2013 metais iki 550 - 2016 metais ir 441 – 2017 metais.
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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, kur nuteistieji bausmę atlikinėjo iki perkėlimo į atskirą lokalinį sektorių,
esantį Rasų g. 8, buvo stebimas bausmę atliekančių nuteistųjų bausmių vidurkių padidėjimas,
kadangi sumažėjo nuteistų asmenų skaičius, kurie bausmę atlieka šiame sektoriuje. Didžioji dalis
nuteistųjų, atlikinėjusių bausmę šiame sektoriuje buvo nuteisti už labai sunkius ir sunkius
nusikaltimus.
2017 m. vidurkio sumažėjimą lėmė sektorių sujungimas ir nuteistųjų pervežimas iš Sniego g.
sektoriaus į Rasų g. sektorių bei nuteistųjų perkėlimas atlikti bausmę į kitus pataisos namus iš Rasų
sektoriaus.
Tai įtakojo ne tik nuteistųjų skaičiaus vidurkio nuoseklų mažėjimą bet ir teismo nuosprendžiu
paskirtos bausmės termino vidurkį. Todėl atsižvelgiant į tai šių rodiklių palyginimas su ankstesniais
metais neatspindi realių pokyčių.
Nuteistų asmenų skaičiaus mažėjimas neturėjo įtakos jų kaitai. Kaita išliko intensyvi. 2017 m. į
pataisos namus atvyko 548 nuteistieji, išvyko 540, bendra kaita – 1088 arba 2,5 karto didesnė nei
nuteistų asmenų vidurkis – 441. Nepaisant bendro nuteistų asmenų skaičiaus mažėjimo, kaitos
intensyvumas stabiliai 2 kartus viršija nuteistųjų skaičių.
2017 m. sumažėjus nuteistų asmenų skaičiui, o personalo skaičiui išlikus beveik nepakitus,
pataisos namuose darbo krūvis, tenkantis vienam darbuotojui ar jaunesniajam pareigūnui keitėsi
labai nežymiai.
13 diagrama. Nuteistųjų judėjimas ir kaita Vilniaus pataisos namuose
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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 būtiną 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.
Tuo tarpu 2017 m. įvyko 116 posėdžių, dėl techninių kliūčių neįvyko 2 posėdžiai. Vaizdo
konferencijos posėdžių skaičiaus mažėjimas sietinas su bendru nuteistų asmenų skaičiaus mažėjimu
bei su tuo, kad dalis nuteistųjų, kurie organizuodavo masinį skundų pateikimą buvo perkelti į kitas
pataisos įstaigas. Pažymėtina, kad teismo posėdžių organizuotų naudojant techninę įrangą skaičius
30 proc. mažina procesinių konvojumi konvojuojamų nuteistųjų skaičių. Vilniaus apygardos
administracinis teismas inicijavo 68 posėdžius naudojant vaizdo konferencijoms skirtą įrangą,
Lietuvos Aukščiausiasis teismas nagrinėjo 7 kasacinius skundus dėl baudžiamųjų bylų, vyko keli
teismo posėdžiai dėl civilinių bylų, kiti teismai šia galimybe naudojasi itin retai.
2017 m. iš pataisos namų paleisti 183 nuteisti asmenys (2016 m. – 208), palyginus su 2016
m. paleistų asmenų skaičius sumažėjo 25 nuteistaisiais arba 12 proc. Iš 183 paleistų asmenų lygtinai
paleisti tik 35 nuteistieji (2016 m. - 71). Palyginus su 2016 m. lygtinai paleistų asmenų sumažėjo 36
nuteistaisiais arba 49,30 proc. Pagrindinė šio rodiklio sumažėjimo priežastis – teismai netvirtina
Lygtinio paleidimo komisijos nutarimų dėl lygtinio paleidimo taikymo.
14 diagrama. 2013-2017 metais iš Vilniaus pataisos namų paleisti asmenys

2016 metais įstaigoje pavyko išlaikyti stabilią kriminogeninę situaciją, kurią atspindi šie
duomenys.
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3 lentelė. Kriminogeninės situacijos apžvalga Vilniaus pataisos namuose
Eil. Nr.

Kriminogeninė situacija

2013

2014

2015

2016

2017

1

Įvykdyta nusikalstamų veikų

19

14

17

20

24

2

Pasipriešinimo pareigūnams atvejų

3

3

5

8

1

3

Panaudotos specialiosios priemonės

18

16

12

24

12

4

Atlikta kratų

29052

31709

28156

26551

24285

5

Nusižudžiusieji nuteistieji

0

2

0

0

0

6

Užkardyta nuteistųjų savęs žalojimo atvejai

8

17

5

10

3

7

Pabėgimai iš įstaigos ar bandymai pabėgti

0

0

0

0

0

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. 2017 metais įstaigoje buvo
pradėti 24 ikiteisminiai tyrimai.
15, 16 diagramos. Ikiteisminiai tyrimai pagal nusikalstamas veikas
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Lyginant su 2014-2016 metais, pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius 2017 m. padidėjo.
Tačiau esamus rodiklius vertinant padarytų nusikalstamų veikų išaiškinimo ir ištyrimo aspektu,
pripažintina, kad 2017 metų ištirtų IT rodiklis palyginus su ankstesniais metais pagerėjo. Ištirtos
(perduotos į teismą) 5 IT bylos. Šis skaičius nėra baigtinis, nes kai kuriuose IT šiuo metu, t. y. 2018
metais, yra dar atliekami procesiniai veiksmai, po kurių IT bylos bus perduotos taip pat į teismą.
2017 metais VPN užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus padidėjimas vienareikšmiškai
negali būti vertinamas kaip neigiamas rodiklis, kadangi ne visais atvejais IT pradedamas jau po
nusikalstamos veikos padarymo fakto. Dėl kai kurių nusikalstamų veikų, pradėjus ikiteisminį
tyrimą, yra užkardoma kitų nusikalstamų veikų padarymo galimybė. Pvz. užkardant narkotinių
medžiagų patekimą iš laisvės į pataisos namus, yra atitinkamai pradedamas IT pagal nusikalstamos
veikos požymius numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 260
straipsnio (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas
platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu)
dispozicijoje. Pradedant IT pagal LR BK 260 str. ir užkardant narkotinių, psichotropinių ir kitų
psichiką veikiančių medžiagų (toliau kartu – narkotinės medžiagos) patekimą į įstaigą, atitinkamai
yra užkardomos nusikalstamos veikos, kurios galėjo būti padarytos, kaip pasekmė pirminės
neužkardytos nusikalstamos veikos.
2017 metais pradėtų IT skaičiaus padidėjimui taip pat turėjo įtakos Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso kodekse (toliau – LR BPK) numatyto privataus kaltinimo instituto
panaikinimas. Iki 2017-10-01 įstaigoje dėl smurtinio pobūdžio padarytų nusikalstamų veikų tarp
nuteistųjų, ikiteisminiai tyrimai buvo pradedamai ir atliekami pagal LR BK 135 straipsnio (sunkus
sveikatos sutrikdymas) ir 138 straipsnio (nesunkus sveikatos sutrikdymas), požymius. Dėl
nusikalstamos veikos numatytos LR BK 140 straipsnyje požymių (nežymus sveikatos sutrikdymas),
vadovaujantis tuo metu galiojusio LR BPK 407 straipsnio, nustatančio privataus kaltinimo proceso
atvejus, nuostatomis, ikiteisminis tyrimas pradedamas nebuvo, o pareigūnai surašydavo nutarimą
atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Pažymėtina, kad nuteistieji smurto atvejais dažniausiai patyria
nežymų sveikatos sutrikdymą. Kadangi nuo 2017-10-01 kiekvienu atveju, neatsižvelgiant į
nuteistojo patirto sveikatos sutrikdymo sunkumą, yra pradedamas ikiteisminis tyrimas, šis veiksnys
taip pat turėjo įtakos 2017 metais bendro pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus padidėjimui.
Pažymėtina, kad 2017 m. lyginant su 2014 - 2016 m., VPN sumažėjo priimtų procesinių
sprendimų, kuriais buvo atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiam veiksniui taip pat įtakos turėjo
ne tik aukščiau minėtas privataus kaltinimo instituto panaikinimas, bet ir tai, kad vadovaujantis
Rekomendacijomis dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110, (aktualia
redakcija), KŽS atlikęs tyrimą dėl nuteistųjų patirtų sužalojimų ir nustatęs, nepriklausomai
nuo patirtų sužalojimų sunkumo, smurto atvejus, priešingai 2016 metams, 2017 metais
pradėdavo IT.
2017 metais daugiausiai užregistruota nusikalstamų veikų susijusių su disponavimu
narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis ( LR BK
259-260 str.) – 5, ir nusikalstamos veikos padarytos žmogaus sveikatai (LR BK 135, 138 ir 140 str.)
– 11.
Tačiau vertinant IT pradėtų pagal LR BK 259 ir 260 str., skaičių, konstatuotina, kad
įstaigoje narkotinių medžiagų užkardymo procentas (pagal nustatytus VPN vertinimo kriterijus) yra
- 100. 2017 metais VPN išimta 193,058 g. narkotinių medžiagų. Visos šios medžiagos buvo išimtos
užkardant jų patekimą į įstaigos teritoriją. Pažymėtina, kad ne visais atvejais, kai narkotinių
medžiagų patekimas įstaigą buvo užkardytas, IT pradėjo VPN KŽS. Ne vieną kartą užkardymo
metu paimtos medžiagos ir sulaikyti asmenys buvo perduoti Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 3
PK. 2017 metais buvo sulaikyti ir perduoti policijos pareigūnams 6 asmenys, kurie bandė
nuteistiesiems perduoti narkotines medžiagas.
Veiksniai, kurie galėjo įtakoti IT dėl nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai analizuoti jau
aukščiau.
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Pažymėtina, kad vykdant įstaigoje nuteistųjų patirtų kūno sužalojimų prevenciją, KŽS skiria
didelį dėmesį smurtinio pobūdžio kūno sužalojimų užkardymui. Todėl šio skyriaus pareigūnams
gavus informaciją apie galimus nesutarimus tarp nuteistųjų, dėl kurių gali atsirasti smurtinio
pobūdžio sužalojimai, nedelsiant yra imamasi priemonių kuo greičiau pašalinti šių nesutarimų
priežastis ir nesutarimų dalyvius atskirti vienas nuo kito. 2017 m. nuteistųjų patirtų smurtinių
sužalojimų skaičius santykiu prie bendro užfiksuotų nuteistųjų patirtų kūno sužalojimų yra 20 prie
111. Šis rodiklis leidžia daryti išvadas, kad minėta KŽS vykdoma smurtinių kūno sužalojimų
prevencija turi reikšmės smurtinių nusikaltimų darymo mažinimui.
KŽS pareigūnai siekdami išaiškinti, užkardyti ir nutraukti nuteistųjų ir kitų asmenų
rengiamas ar daromas nusikalstamas veikas 2017 metais pradėjo 7 kriminalinės žvalgybos tyrimus,
iš jų 5 tyrimuose buvo užkardytas narkotinių medžiagų patekimas į VPN, o asmenys bandę šias
medžiagas perduoti VPN nuteistiesiems buvo sulaikyti. Sulaikytų asmenų atžvilgiu pradėti
ikiteisminiai tyrimai. VPN KŽS pradėjo du ikiteisminius tyrimus pagal LR BK 260 str. 1 d., dėl kitų
kriminalinės žvalgybos tyrimo metu išaiškintų nusikaltimų ikiteisminius tyrimus pradėjo Vilniaus
apskrities VPK Vilniaus m. 3 PK.
Pažymėtina, kad KŽS pareigūnai be kriminalinės žvalgybos tyrimų, siekdami išaiškinti,
užkardyti ir nutraukti nuteistųjų ir kitų asmenų rengiamas ar daromas nusikalstamas veikas ir kitus
teisės pažeidimus, naudoja ir kitus Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu
nustatytus kriminalinės žvalgybos informacijos rinkimo būdus. Šių būdų pagalba, 2017 metais KŽS
išaiškino ir užkardė nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų, kurių bendras skaičius- 126.
2017 m. KŽS pareigūnai nustatė 1 neteisėto ryšio atvejį (duomenys žinomi KŽS
pareigūnams) ir tokiu būdu užkardė bei nutraukė vieną iš nuteistųjų turimų būdų gauti narkotinių
medžiagų iš laisvės. Pažymėtina, kad personalo neteisėto ryšio nustatymas, išaiškinimas,
užkardymas ir nutraukimas reikalauja daug laiko ir žmogiškųjų išteklių, kurių skyriuje dėl kitų
vykdomų funkcijų masto, atskirų pavedimų vykdymo ir KŽS personalo kaitos, 2017 m. trūko.
Įstaigos direktoriaus pavedimu atliekant tarnybinį patikrinimą dėl pataisos pareigūno
veiksmų įvertinimo, KŽS išaiškino ir nustatė pareigūno veiksmus turinčius nusikalstamos veikos
požymius (duomenys žinomi KŽS pareigūnams). Šie duomenys perduoti Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos (toliau – Kalėjimų departamentas) Imuniteto skyriui atitinkamų, teisės
aktų nustatyta tvarka, sprendimų priėmimui.
Siekiant užtikrinti veiksmingą darbuotojų veiklos ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimą
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.
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.
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17 diagrama. Draudžiamų daiktų patekimo užkardymas Vilniaus pataisos namuose

Užkardant draudžiamų daiktų patekimą į pataisos įstaigą 2017 metais buvo sulaikyta 7
piliečiai, 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 papildomos grotos nuteistųjų I-o korpuso dušo patalpose esančiuose
languose;
 buvusioje pataisos namų teritorijos gamybiniame pastate įrengta patekimo į šias
patalpas užkardymo kliūtis;
 prie nuteistųjų I-o gyvenamojo korpuso įrengtas naujas kontrolės ir praleidimo
punktas;
 ant įstaigoje esančio gamybinio pastato stogo įrengtos papildomos galimus pabėgimus
užkardančios kliūtys;
 siekiant stebėti patalpą, kurioje vyksta nuteistųjų trumpalaikiai pasimatymai su fiziniu
kontaktu, pasimatymo biuro patalpose įrengtas monitorius;
 apsaugos perimetre įrengti 2 sferiniai veidrodžiai;
 atnaujinta 30 vaizdo stebėjimo kamerų, atnaujintas vaizdo įrašymo įrenginys ir
įrengtos 3 naujos vaizdo kameros;
 kamerų tipo patalpose įrengta įėjimo kontrolės sistema;
 įrengti 3 nauji antivandaliniai radijo taškai su antivandaline iškvietimo sistema;
 I-ame nuteistųjų gyvenamojo korpuso 2-ame aukšte įrengtas kontrolės ir praleidimo
punktas;
 atnaujintos vaizdo stebėjimo kameros apsaugos perimetre.
Priemonės vykdant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą buvo įgyvendinamos pagal esamų žmogiškųjų resursų bei turimos materialinės bazės
galimybes. Atsižvelgiant į sveikatos ir higienos reikalavimus bei gerinant nuteistųjų laisvės
atėmimu bausmių atlikimo sąlygas ir materialinį-buitinį aptarnavimą, per ataskaitinį laikotarpį buvo
atliktas pastato 1N3/p trečio aukšto patalpų remontas - nudažytos sienos, pakeisti šviestuvai,
pakeistos rozetės, įrengti kompiuterių ir poilsio kambariai, įrengta biblioteka, koplytėlė. Įrengtos
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gamybinės patalpos (skalbykla, džiovykla, daiktų sandėlis, santechniko ir elektriko dirbtuvės).
Naujai įrengtos profesinio mokymo klasės. Pilnai suremontuotos patalpos ir pakeista elektros
instaliacija kamerų tipo patalpose Nr. 9, 13, 14 ( pastatas 1N3/p). Atliktas pastato 12N5/p
nuteistųjų gyvenamojo bendrabučio nuteistųjų bendro naudojimo patalpų remontas - suremontuotos
drabužių džiovinimo patalpos, atliktas dušo patalpų, sanitarinių mazgų remontas. Sutvarkyta KTP Iojo aukšto dušo nuotekų sistema. I-ame ir II-ame nuteistųjų gyvenamuose sektoriuose įrengti
pasivaikščiojimo gryname ore kiemeliai su grotuotomis sienomis, 5-iose KTP kamerose įrengti
antivandaliniai radijo taškai su antivandaline iškvietimo sistema. Nuteistųjų materialiniam buitiniam
aprūpinimui 2017 metais panaudota 22863,86 Eur.
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.
Didinant nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su VšĮ Vilniaus miesto klinikine ligonine dėl savanoriško nuteistųjų darbo atlikimo,
organizuoti 3 motyvaciniai renginiai dėl lygtinio paleidimo su intensyvia priežiūra bei galimybe
tęsti laisvės atėmimo bausmę Pusiaukelės namuose, 20 % padidintas įkalintų asmenų, atliekančių
terminuoto laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigos lengvosios grupės sąlygomis palyginus su
2016 m., 28 % padidintas už pataisos įstaigos teritorijos ribų dirbančių nuteistųjų skaičius palyginus
su 2016 m, 28 % padidintas nuteistųjų, kuriems suteiktas leidimas be sargybos arba be palydos
išvykti už pataisos įstaigos ribų, suteikimo skaičius palyginus su 2016 m., padidintas nuteistiesiems
taikomų užimtumo priemonių skaičius, užtikrinant kad visi nuteistieji už kameros (gyvenamosios
patalpos) ribų praleistų ne mažiau, kaip 4 valandas per dieną, 3,2 karto padidinta nuteistųjų
savanoriškai sumokėtų ieškinių suma, palyginus su 2016 m., įgyvendinta kompiuterinio raštingumo,
dailės terapijos programos.
Socialinės reabilitacijos procesas – prioritetinė bausmių vykdymo sistemos veiklos sritis
įstaigoje organizuojama programiniu principu. Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus pataisos namuose
buvo vykdoma 10 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
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. Bendravimo įgūdžių ugdymo ir emocijų valdymo psichologinio konsultavimo programa
10. Kompiuterinio raštingumo programa
Nuteistųjų, lankiusių įvairias ugdymo programas skaičius buvo kintantis, kadangi nuolat
vyko nuteistųjų kaita pataisos namuose. Iš viso programose dalyvavo 358 nuteistieji. Įstaigoje
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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. 2017 metais šios organizacijos 742 kartus susitiko su
nuteistaisiais (2016 m. – 723, 2015 m. – 716).
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
2017 m. užregistruota 1079 drausmės pažeidimai (2016 m. – 1570). Skirta nuobaudų 848
(2016 m. - 986). Daugiausia drausmės pažeidimų užfiksuojama dėl įstaigos nustatytos tvarkos
nesilaikymo (2017 m. šie pažeidimai sudarė 37% visų padarytų pažeidimų, 2016 m. – 31,6%) ir dėl
įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymo (2017 m. šie pažeidimai sudarė 36,2% visų
padarytų pažeidimų, 2016 m. – 43,7%). Nuteistųjų, neturinčių galiojančių nuobaudų, skaičius
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 192.
Pagal taikytas nuobaudas nuteistiesiems matyti, kad 2017 metais daugiausia skirta nuobaudų
– perkėlimas į kamerų tipo patalpas iki 15 parų, draudimas iki 1 mėnesio pirkti maisto produktus,
perkėlimas į drausmės grupę.
2017 metais nuteistiesiems skirta paskatinimų nutarimais ir įsakymais – 180.
2017 m. Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojai gavo ir užregistravo 11184 nuteistųjų
rašytinius pasiūlymus, prašymu (pareiškimus), peticijas ir skundus (2016 m. – 10871). Lyginant su
2016 metais gautų ir užregistruotų nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir
skundų padaugėjo 313.
18 diagrama. Nuteistųjų skundai

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.
Vilniaus pataisos namai atsakovu (trečiuoju suinteresuotu asmeniu) 2017 metais dalyvavo 103
bylose. Didžioji dalis Vilniaus pataisos namų bylų, tai bylos dėl nuteistųjų laikymo sąlygų – 55
bylos, dėl paskirtų nuobaudų nuteistiesiems (nutarimų panaikinimo) – 8, dėl kitų Vilniaus PN
administracijos sprendimų ar veiksmų teisėtumo – 23, dėl perkėlimo į kitą įstaigą/nukreipimo į
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bausmės atlikimo vietą – 6, dėl maitinimo – 5, dėl įtraukimo į darbą (darbo užmokesčio) – 2, dėl
civilinių ieškinių, susijusių su baudžiamosiomis bylomis – 1, dėl tarnybinių ginčų – 3.
Pirmosios instancijos teismai 7 bylose iš dalies tenkino pareiškėjų reikalavimus, šiais
sprendimais pareiškėjų naudai priteista 1700 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai eurų). Visi
Vilniaus pataisos namams nepalankūs sprendimai buvo apskųsti aukštesniesiems teismams,
pirmosios instancijos sprendimai neįsiteisėję, laukiama apeliacinės instancijos teismų sprendimų.
Gyvenamųjų patalpų plotas 2017 m. vienam nuteistajam sudarė 3,1 kv. m. ir 3,6 kv. m.
kamerų tipo patalpų ploto.
2017 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) sprendimu
pareiškėjui buvo priteista 700 Eur neturtinės žalos atlyginimas, už tai, kad pareiškėjui atliekant
nuobaudą drausmės grupės sąlygomis nebuvo užtikrinta galimybė lankyti koplyčią (įstaigos II-ame
korpuse ji neįrengta, o į I-ą korpusą jo neleido dėl izoliacijos). Byla buvo pradėta 2015 metais kovo
mėnesį, du kartus buvo nagrinėjama LVAT, kuris tik 2017-09-06 galutiniu ir neskundžiamu
sprendimu priteisė pareiškėjui 700 Eur, nes Vilniaus pataisos namai veikė neteisėtai, neužtikrindami
pareiškėjui galimybės atlikti religines apeigas.
Užimtumas mokslu, individualia darbine ar kūrybine veikla, moksline, menine ar kita
veikla
2016-2017 mokslo metais Vilniaus pataisos namuose mokėsi 220 nuteistųjų. Iš jų: Vilniaus
mokymo centre – 87, profesinėje mokykloje – 133.
Mokslo baigimo pažymėjimus gavo:
 18 - vidurinio mokslo baigimo atestatus;
 16 - pagrindinio mokslo baigimo atestatus;
 86 - profesinės mokyklos baigimo pažymėjimus.
19 diagrama. Nuteistųjų mokymas 20 diagrama. Mokslo baigimo pažymėjimai
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2017 m. (220 nuteistųjų) palyginus su 2016 m. (300 nuteistųjų) besimokančiųjų nuteistųjų
skaičius Vilniaus pataisos namuose sumažėjo beveik trečdaliu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius metų pabaigoje buvo 2016 m. buvo 550, tuo tarpu 2017 m.
vykdant pataisos įstaigos reorganizaciją, dėl vykusio nuteistųjų perkėlimo į kitas pataisos įstaigas,
vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius - 441.
2017 m. gruodžio 29 d. duomenimis įstaigoje didžiausias nuteistųjų skaičius buvo su
viduriniu išsilavinimu (193 nuteistieji) ir pagrindiniu išsilavinimu (162 nuteistieji) iš visų tuo metu
įstaigoje atliekančių laisvės atėmimo bausmę nuteistųjų. 2017 m. 2 nuteistieji buvo be išsilavinimo.
Įstaigoje minimos religinės bei valstybinės šventės, vyksta šventiniai koncertai, rašinių,
rankdarbių konkursai, viktorinos, organizuojamos parodėlės. 2017 m. įstaigoje nuteistiesiems
suorganizuota 72 kultūriniai ir sporto renginiai.
Siekiant pozityvesnio visuomenės požiūrio į nuteistuosius bei efektyvesnio rengiamų paleisti
nuteistųjų integracijos į visuomenę proceso per 2017 m. organizuota 10 viešųjų akcijų, kurios
skatina pozityvesnį visuomenės požiūrį į nuteistuosius:
1) 2017-02-28, 2017-07-01 organizuota išvyka į „SOS“ gyvūnai prieglaudą;
2) 2017-03-13 VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės teritorijoje iškelti nuteistųjų gaminti
inkilai;
3) 2017-08-05, 2017-09-02 Pusiaukelės namų nuteistieji vyko tvarkyti Lietuvos futbolo
federacijos stadioną;
4) 2017-04-22 Pusiaukelės namų nuteistieji dalyvavo akcijoje „Darom“;
5) 2017-10-28 Pusiaukelės namų nuteistieji tvarkė Rasų kapines;
6) 2017-11-06 ir 2017-11-18 organizuota išvyka į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę
teritorijos tvarkymo darbams atlikti ir kita).
7) 2017-12-23 Pusiaukelės namų nuteistieji teikė pagalbą Fabijoniškių pensionatui.
Vilniaus pataisos namai 2017 m. toliau tęsė ir plėtojo socialinio projekto „Žalioji oazė“
veiklas. Per 2017 m. nuosekliai ir pastoviai buvo vykdomos įvairios projekto „Žalioji oazė“ veiklos
skirtos gražinti, puošti bei atnaujinti tam skirtas erdves ir vietas pataisos įstaigos teritorijoje, taip
organizuoti konkursai, dalyvauta projekto darbo grupės posėdžiuose: 1) 2017-03-08 organizuota
akcija „Šią gėlę skiriu Jums“; 2) Šv. Velykų proga balandžio mėnesį pataisos įstaigos teritorija
išpuošta Velykų simbolika, susodinti pirmi augalai; 3) gegužės mėnesį vyko pataisos įstaigos
teritorijos tvarkymas, atnaujintas 3D „Kaimelis“, susodinti augalai; 4) gruodžio mėnesį pataisos
įstaiga buvo išpuošta šventine Kalėdų simbolika.
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.
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Užimtumas darbu
Patvirtintas planinis nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus, pareigybių skaičius 2017 metams
buvo 54 etatai. 2016 m. dirbančiųjų nuteistųjų vidutinis sąrašinis skaičius 180. Iš jų 94 nuteistieji
buvo įdarbinti VĮ „Mūsų amatai“. 2017 m. VĮ „Mūsų amatai“ dirbo 68 nuteistieji, Vilniaus pataisos
namų ūkiniame aptarnavime dirbo 71 nuteistieji, Pusiaukelės namuose 16. Iš viso 2017 m. įstaigoje
dirbo 155 nuteistieji.
Pusiaukelės namų veikla
2017 metus į Pusiaukelės namų poskyrį perkeltas 21 nuteistasis. 8 asmenys iš Vilniaus
pataisos namų, 6 iš Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos, 1 iš Alytaus pataisos namų, 2
iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus, 2 iš Pravieniškių pusiaukelės namų ir 2 iš Alytaus Pusiaukelės
namų. Šiuo metu laisvės atėmimo bausmę Pusiaukelės namų poskyryje atlieka 16 nuteistųjų. 2 buvo
paleisti lygtinai su intensyvia priežiūra, 3 grąžinti į pataisos namus už alkoholio vartojimą.
2017 metus nuteistieji padarė 7 pažeidimus, trys iš jų gražinti tęsti bausmę į pataisos namus, o
keturi asmenys gavo papeikimus. Taip pat už aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos
programose paskatinti 7 asmenys, trims iš jų ankščiau termino panaikinta nuobauda, o keturiems –
padėka. 2017 metais 21 nuteistajam suteiktos 332 trumpalaikės (2 parų) išvykos į namus.
2017 metais Pusiaukelės namų poskyryje dirbo trys specialistai, kurie vykdė 3 socialinės
reabilitacijos programas, tai yra „Teisinio ir socialinio švietimo programą“, „Socialinių įgūdžių
ugdymo grupės užsiėmimus“, „Dokumentų raštvedybos paskaitos“. Taip pat suorganizuoti 5
religinio pobūdžio (susitikimai su kunigu), 17 Pusiaukelės namų veiklos viešinimo (susitikimai su
būsimai ir esamai pareigūnais, visuomenės piliečiai, nevyriausybinių organizacijų atstovais), 7
informacinio pobūdžio (susitikimai su teisininkais, probacijos tarnybos pareigūnais, AA atstovais),
5 neformalaus švietimo (apsilankymai muziejuje, teatre, susitikimai su rašytojais), 1 sporto
(tinklinio varžybos) ir 6 gerbūvio darbų (pagalba Futbolo federacijai, Vilniaus miesto ligoninėms,
kapinėms, vietinėms bendruomenės, senelių globos įstaigoms) renginiai.
Psichologinė pagalba. Narkomanijos prevencija.
2017 m. Psichologinės tarnybos specialistai įvykdė 2226 (2016 m. - 2355, 2015 m. – 2467)
individualius nuteistųjų priėmimus: individualios konsultacijos, elgesio rizikos įvertinimai,
postvencinio/prevencinio pobūdžio pokalbiai ir kt.
Tęsiant tikslingą psichologinį, terapinį darbą, bei siekiant mažinti nusikalstamų veikų
susijusių su priklausomybės problemomis recidyvą, narkotinių medžiagų vartojimą atliekant laisvės
atėmimo bausmę, nuteistiesiems ir toliau buvo organizuojami ,,Įžanginės grupės“ motyvacinio,
edukacinio, psicho-korekcinio pobūdžio grupiniai užsiėmimai.
Vilniaus pataisos namų Psichologinės tarnybos organizuojamoje bei vykdomoje psichoedukacinėje programoje ,,Įžanginė grupė“ ataskaitinio laikotarpio metu iš viso pradėjo dalyvauti 95
nuteistieji, per ataskaitinius metus visą ,,Įžanginės grupės“ programos kursą (6 privalomos temos,
savarankiškų užduočių atlikimas ir kt.) išklausė ir baigimo pažymėjimus gavo 65 nuteistieji.
ataskaitinio laikotarpio metu įvykdyti 5 programos ,,Įžanginė grupė“ ciklai, uždaro grupės darbo
principu.
Ir toliau buvo siekiama užtikrinti savitarpio pagalbos grupių atstovų lankymąsi Vilniaus
pataisos namuose. Periodiškai vyko savitarpio pagalbos grupių: Anoniminiai Alkoholikai ir
narkomanai Anonimai kassavaitiniai susitikimai, kuriuos moderavo iš laisvės ateinantys, šiuo metu
blaiviai gyvenantys, psichiką veikiančių medžiagų vartotojai.
Siekiant laisvės atėmimo bausmės individualizavimo bei nusikalstamo elgesio, sietino su
priklausomybe, recidyvo mažinimo 2017 m. ,,Priklausomybių reabilitacijos grupės“ (toliau – PRG)
ilgalaikėje (6 -9 mėn. trukmės) reabilitacijos programoje pageidavo dalyvauti 11 nuteistųjų. Iš viso,
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PRG reabilitacijoje per 2017 m. dalyvavo 17 nuteistųjų. Ataskaitinio laikotarpio metu PRG
ilgalaikę reabilitaciją baigė 9 nuteistieji. (2016 m. -14, 2015 m. – 6).
Krizinių situacijų valdymas. Nuteistųjų savęs žalojimo, suicidinės rizikos problematika.
2017 m., pirminis psichologinis įvertinimas bei suicidinio/save žalojančio elgesio rizikos
įvertinimas buvo atliktas 155 nuteistiesiems.
Įgyvendinant savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos priemones, pateikta 20 pažymų –
rekomendacijų pataisos įstaigos administracijai dėl nuteistųjų ir suimtųjų, priklausančių didelės
rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti, sustiprintos priežiūros, bendravimo
ypatumų. Rizikos grupės nuteistiesiems suteiktos 399 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.
Programinio darbo organizavimas bei vykdymas.
2017 m. Psichologinė tarnyba ir toliau vykdė Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymais
patvirtintas, bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
specialistų recenzuotas, psichologinio konsultavimo programas:
1. „Agresijos ir auto-agresijos valdymo“ psichologinio konsultavimo programa (patvirtinta
2014 m. birželio 27 d., direktoriaus įsakymu Nr. 3-103). 21+32+10+30 Dalyvavo 93 nuteistieji, 81
programą baigė.
2. „Pozityvaus mąstymo ir neigiamų emocijų įveikos“ psichologinio konsultavimo programa
(patvirtinta 2014 m. spalio 1 d., direktoriaus įsakymu Nr. 3-154). Dalyvavo ir individualiai
programą baigė 1 nuteistasis.
3. ,,Bendravimo įgūdžių ugdymo ir emocijų valdymo“ psichologinio konsultavimo programa
(patvirtinta 2013 m. lapkričio 13 d., direktoriaus įsakymu Nr. 3-138). Dalyvavo 16 nuteistųjų, baigė
programą 9 nuteistieji.
4. ,,Streso ir neigiamų emocijų valdymo“ psichologinio konsultavimo programa (patvirtinta
2015 m. birželio 17 d., direktoriaus įsakymu Nr. 3-198). Dalyvavo 10 nuteistųjų, 7 programą baigė.
Ataskaitinio laikotarpio metu psichologinio konsultavimo/ psicho-edukacinėse programose
dalyvavo 120 nuteistųjų, programas baigė 98 (išduoti registruoti programų baigimo pažymėjimai)
nuteistieji.
Taip pat, Psichologinės tarnybos darbuotojai ataskaitinio laikotarpio metu vykdė ir kitas,
2012-06-25 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
įsakymu Nr. V-211 aprobuotas elgesio korekcijos programas, vykdomas individualaus darbo
principu:
 „Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas“ (E P P), kurią baigė 6 nuteistieji;
 ,,Senat“ – programą baigė 1 nuteistasis;

,,Tik tu ir aš“ – programoje dalyvavimą tebetęsia 3 nuteistieji;
 ,,Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programoje“
(Priklausomybių reabilitacijos grupė) dalyvavo 17 nuteistųjų, 9 iš jų – sėkmingai baigė
ilgalaikės reabilitacijos programą.
 Ikireabilitacinėje programoje ,,Įžanginė grupė“ dalyvavo 95 nuteistieji, išduoti 87
programos baigimo pažymėjimai.,
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Taip pat buvo vykdoma dailės terapijos grupinio darbo principu vykdoma 12 užsiėmimų
trukmės programa ,,R.A.K.T.A.S., kurioje dalyvavo 31 nuteistasis, programą baigė 20 nuteistųjų.
Iš viso Psichologinės tarnybos darbuotojų vykdomose programose dalyvavo 178 nuteistasis.

Būtina paminėti, jog atsižvelgiant į nuteistųjų poreikius bei pageidavimus, taip pat,
siekiant užtikrinti nuteistųjų Lygtinio paleidimo komisijos pateiktų rekomendacijų vykdymą,
vykdomos kelios psichoterapinės grupės nuteistiesiems, grupių darbas organizuojamas atviros
grupės principu, tai nėra teminiai užsiėmimai, nuteistųjų dalyvavimas grupių veikloje yra aktyvus,
atsiliepimai apie grupinę terapiją išimtinai tik pozityvūs. Šiose įstaigos psichologės, turinčios
Psichodinaminės grupių psichoterapeuto kompetencijas, moderuojamose grupėse dalyvauja,
užsiėmimus lanko 45 nuteistieji.
Manytina, jog ataskaitinio laikotarpio metu programinis darbas su nuteistaisiais, nepaisant
kintančios bei nepastovios Psichologinės tarnybos personalo sudėties – užpildytų etatų skaičiaus buvo vykdomas aktyviai.
Psichologinės tarnybos vykdomose psichologinio konsultavimo, elgesio keitimo, pozityvaus
užimtumo psichosocialinės reabilitacijos programose iš viso per 2017 m. dalyvavo 333 nuteistieji,
tai sudaro 73,3 proc. (2016 m. – 69,8 proc., 2015 m. - 57 proc.), lyginant su vidutiniu įstaigoje
laikomų nuteistųjų skaičiumi.
Nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimai.
Įgyvendinant probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos planą bei vadovaujantis bausmių
vykdymo kodekso pakeitimais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus įsakymais, rekomendacijomis, siekiant įvertinti nuteistųjų nusikalstamo
ir/ar smurtinio elgesio rizikos laipsnį bei tikslingų į rizikos lygį orientuotų intervencinių priemonių
skyrimo ir toliau buvo naudojamos adaptuotos metodikos: OASys, HCR – 20, SVR – 20, SARA,
PCL:SV.
Naudojant adaptuotas rizikos įvertinimo metodikas 2017 m. buvo atlikti 219 nuteistųjų
nusikalstamo ir/ar smurtinio elgesio rizikos įvertinimų:
Vertinimo
instrumentas:
2015 m.
2016 m.
2017 m.

OASys

HCR - 20

SVR - 20

PCL:SV

SARA

Iš viso:

203
324
169

31
40
37

3
7
2

30
13
8

3
4
3

319
388
219

Nuteistųjų sveikatos priežiūra
Vilniaus pataisos namuose 2017 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.
2017 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.
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4 lentelė. Nuteistųjų asmens sveikatos tyrimai
Eil. Nr.

Nuteistųjų asmens sveikatos tyrimai

2015

2016

2017

1
2

Apsilankymai pas gydytojus,
Iš jų dėl ligos
Apsilankymai pas odontologą

9964
8245
410

9302
6708
1308

10346
7925
1424

3

Gydytojo – psichiatro priimta pacientų

804

2781

1191

4

SPT laboratorijoje atlikti įvairūs tyrimai

3222

6461

6518

5

Atlikta apžiūrų girtumui nustatyti

-

9 iš jų 8
teigiami

6

Atlikta apžiūrų apsvaigimui narkotinėmis ar psichotropinėmis
medžiagomis nustatyti

358 iš jų
212 teig.

317 iš jų
141 teig.

7

Fliuorografu ištirti nuteistieji

466

100%

16 iš jų
teigiamų
10
256 iš jų
teigiamų
85
265

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. 2017 metais dėl ŽIV/AIDS ir dėl lytiškai plintančių ligų
buvo ištirti 511 nuteistųjų, 183 naujai atvykę nuteistieji ištirti profilaktiškai, po ilgalaikių
pasimatymų buvo atlikti 142 tyrimai bei 40 tyrimų naudojant greito nustatymo testus, perkeliant
nuteistuosius į kitas įstaigas. Per ataskaitinį laikotarpį diagnozuotas vienas užsikrėtimo ŽIV
įstaigoje atvejis. Nuteistasis yra išvežtas tolimesnei bausmei atlikti į Alytaus pataisos namus.
Priklausomų nuo narkotinių ir psichiką veikiančių medžiagų įstaigoje gruodžio 31 d. buvo 101
nuteistasis.
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