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I SKYRIUS  

APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

                 

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

įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais 

demokratinio administravimo principais. Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su kitomis 

teisėsaugos institucijomis. Sukurta pakankama teisinė bazė, reglamentuojanti kriminalinių bausmių 

vykdymą.  

  2018 metais peržiūrėtos įstaigos vidaus administravimo funkcijos ir procesai, 

optimizuojant įstaigos valdymą, į Kalėjimų departamentą buvo išsiųstas įstaigos struktūros pakeitimo 

projektas derinimui atsižvelgiant į struktūrinius pakeitimus. Atnaujinti kai kurių įstaigos 

administracinių padalinių nuostatai bei pareigybių aprašymai.  Palaipsniui pradedama taikyti dinaminę 

apsaugą, įvesta 20 naujų pareigybių dinaminei priežiūrai vykdyti. Įstaigoje veikia elektroninė 

nuteistųjų registravimo pas gydytojus sistema SPT modulis (išankstinio pacientų (nuteistųjų) 

registravimo ambulatoriniam priėmimui) elektroninėje kompiuterinėje sistemoje „Įskaita“. 

  Valdymo kokybė įstaigoje tinkama. Įstaigos veiklą, finansų panaudojimą, nuteistųjų 

skirstymą į būrius, perkėlimą į Pusiaukelės namus ir kt. organizuoja bei vykdo komisijos, teikdamos 

siūlymus įstaigos direktoriui. Įstaigoje veikia 3 komitetai, kurių sudėtį sudaro po lygiai įstaigos ir 

profesinės sąjungos, veikiančios Alytaus pataisos namuose, narių. Įstaigoje galioja Alytaus pataisos 

namų kolektyvinė sutartis su Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesine sąjunga. 

  Įstaigoje aiškiai reglamentuotos įstaigos vidaus administravimo procedūros; sudarytos 

geros darbo sąlygos darbuotojams: kompiuterizuotos darbo vietos, centralizuotas vidinis kompiuterių 

tinklas, galimybė dalyvauti projektinėse veiklose: mokytis, kelti kvalifikaciją.  

Rengiant ataskaitą duomenų lyginimą apsunkina, tai kad 2018 m. birželio mėnesį dėl 

įstaigoje vykdomo 2-ojo bendrabučio renovacijos darbų iš 2-ojo nuteistųjų bendrabučio į kitas 

įkalinimo įstaigas buvo perkelta  231 nuteistasis. Lyginant 2018 m. su 2017 m. pataisos namuose 

nuteistųjų skaičius sumažėjo 292 (26,7 %), nes 2017 metais vidutinis sąrašinis nuteistų asmenų 

skaičius įstaigoje buvo 1094, o 2018 metais 802 nuteistieji. 

Nusikaltusių asmenų socialinės reabilitacijos procesas organizuojamas programiniu 

principu. Įstaigoje sudarytos bausmės atlikimo sąlygos, kurios formuoja socialinius, psichologinius, 

darbinius įgūdžius, skatina nuteistuosius gerai elgtis bausmės atlikimo metu. 
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Įgyvendintos 2016 m. CPT atlikto patikrinimo rekomendacijos Alytaus pataisos 

namuose. Pradėti rekonstrukcijos darbai rekonstruojant 600 vietų bendrabutį, įrengiant 199 vietų 

kamerinį gyvenamąjį pastatą. Baigti buvusių kareivinių pastatų kapitalinio remonto darbai. Įrengtos 

92 vietos už įkalinimo įstaigos ribų dirbantiesiems nuteistiesiems apgyvendinti. Taikoma dinaminė 

apsauga, įvesta 20 naujų pareigybių dinaminei priežiūrai vykdyti, baigiama komplektuoti dinaminės 

priežiūros tarnyba. Užkirstas kelias narkotikų patekimui, suteikiama pagalba nuteistiesiems, teikiama 

psichologinė-socialinė-švietėjiška parama. Pereinama nuo didelės apimties bendrabučio tipo 

patalpų/kamerų sistemos prie mažesnių gyvenamųjų patalpų, vykdoma kalinimo įstaigos 

rekonstrukcija. Nuteistieji naktį užrakinami bendrabučių ir kamerų tipo patalpose. Pataisos įstaigoje 

organizuotas nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis rengimas, sudaro galimybes tobulinti 

nuteistųjų socialinei integracijai į visuomenę.  Tikrinama kalinamiesiems tiekiamo maisto kokybė. 

Įstaigoje priimtas dirbti psichiatras, kurio etatas buvo laisvas nuo 2003 m.  

                 2018 m. Alytaus pataisos namų darbuotojų etatai nebuvo pilnai sukomplektuoti. Sunku 

pritraukti asmenis rinktis pataisos pareigūno profesiją dėl šių priežasčių:  didelės piliečių emigracijos; 

palyginti mažo darbo užmokesčio lyginant su kitomis statutinėmis organizacijomis: policija, 

priešgaisrine tarnyba ir pan.; sveikatai keliamų reikalavimų; pavojingų darbo sąlygų su nuteistaisiais 

ir reikalingo tinkamo psichologinio pasirengimo. 2018 metais iš tarnybos atleista 18 pareigūnų: 4 

vyresnieji pareigūnai (vienas paties prašymu, 3 nepratęsus tarnybos), 5 pareigūnai (1 perkeltas į kitą 

įstaigą, 1 nepratęsus tarnybos, 2 panaikinus/išstatutinus pareigybę, 1 laimėjus konkursą į karjeros 

valstybės tarnautojo pareigas),  9 jaunesnieji pareigūnai (2 perkelti į kitas įstaigas, 1 dėl sveikatos, 1 

paties prašymu dėl išėjimo į pensiją, 5 paties prašymu). 

 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas. 

Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga,  03 

2. Programos pavadinimas, kodas  

Bausmių sistema, 03001.   

3. Programos tikslo pavadinimas, kodas  

Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą,  01  

4. Programos uždavinio pavadinimas, kodas  

Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, 02. 

Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus, 03. 
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Alytaus pataisos namų vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas. 

 

Priemonės 

kodas 
Priemonės pavadinimas 

Patikslintas 

asignavimų 

planas  

2018 m  

Panaudota 

per 2018 m   

(kasinės 

išlaidos) 

tūkst. eurų 

Įvykdymo 

procentas 

1 2 3 4 5 
03.001.01.02.01 

 

  

Padidinti socialinės reabilitacijos 

veiksmingumą 
666,0 666,0 100 

03.001.01.03.01  Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų valdymą 
4163,0 4163,0 100 

03.001.01.03.02  Vykdyti laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą 
1282,1 1282,1 100 

03.001.01.03.04 Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą 
 

2,0 2,0 100 
03.001.01.03.08 Vykdyti laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo programą ir užtikrinti 

materialinės ir techninės bazės 

atnaujinimą 
 

500,0 498,2 99,6 
03.001.01.03.11 Didinti gydymo antiretrovirusiniais 

vaistais apimtis ŽIV infekuotiems 

asmenims 238,1 238,1 100 
03.001.01.03.05  Teikti teisės aktų nustatytas mokamas 

paslaugas nuteistiesiems  164,9 164,7 99,9 

VISO: 7016,1 7014,2 100 

 

Priemonė 03.001.01.03.08 - Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir 

užtikrinti materialinės bazės atnaujinimą įvykdyta iš dalies, nes rangovas nepateikė sąmatos.  

Priemonė 03.001.01.03.05 Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas 

nuteistiesiems įvykdyta iš dalies, nes buvo planuoto projekto vertė buvo mažesnė. 

 

                  Padidintas socialinės reabilitacijos veiksmingumas.   

 Apibendrinant įstaigoje esančių asmenų drausmės bei jų atžvilgiu taikytų drausminių 

priemonių duomenis, nuteistųjų skaičiaus mažėjimas neįtakojo iš viso užregistruotų drausmės 

pažeidimų skaičiui (2017 metais – 7472; 2018 metais - 8216) jis padidėjo 744 kartais  (9,9%). 

Nuteistųjų skaičiaus mažėjimas neįtakojo skirtų drausmės pažeidėjams nuobaudų nutarimais ar 

įsakymais skaičiui, jis padidėjo 482 atvejais (11.09 %) (2017 metais – 4345; 2018 metais - 4827). 6 

atvejais sumažėjo fizinio smurto naudojimo prieš kitus asmenis. Sumažėjo 187 atvejais (42.7 %) 

nuteistųjų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo. Taip pat mažėjo uždraustų daiktų gaminimo, 

įsigijimo ir laikymo atvejų – 133 kartais (23.8 %). Tačiau didėjo nustatytos tvarkos nesilaikymo atvejų 

ir administracijos nurodytų reikalavimų nesilaikymo. Pažeidimų padarytų darbo objektuose už 

įstaigos teritorijos ribų per 2017 ir 2018 metus nebuvo. Apibendrinant įstaigoje esančių asmenų 

drausmės bei jų atžvilgiu taikytų drausminių priemonių duomenis galime daryti prielaidą, kad 

drausmės būklė Alytaus pataisos namuose 2018 metais lyginant su 2017 metais išlieka stabili. 

Apibendrinant drausmės pažeidimus, jų padarymo laiką galima teigti, kad ateityje jų sumažinimą 

galėtų įtakoti įstaigoje nuteistųjų pataisos programų ir pozityvaus užimtumo priemonių didinimas, 
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didesnis, o ne atsainus pareigūnų dėmesys sprendžiant nuteistųjų problemas, tinkamas prevencijos 

priemonių taikymas (pravesti individualūs pokalbiai su kiekvienu naujai atvykusiu nuteistuoju dėl 

ŽIV/AIDS prevencijos, subkultūros apraiškų mažinimas, naujų teisės aktų supažindinimas, 

individualaus darbo su nuteistuoju plano vykdymas, nuteistųjų planiniai ir netikėti patikrinimai dėl 

narkotinio apsvaigimo nustatymo ir kitų priemonių įgyvendinimas, kurios yra numatytos įstaigos 

direktoriaus patvirtintuose planuose). Drausmės būklės stabilizavimui didelę įtaką turi ir pataisos 

programų bei pozityvaus užimtumo priemonių taikymas. Jos įtakoja nuteistųjų elgesį ir motyvaciją, 

skatina nuteistuosius laikytis nustatytos vidaus tvarkos, būti motyvuotiems keisti savo elgesį 

geresniąja linkme. Socialinės reabilitacijos metu taikomos Kalėjimų departamento direktoriaus 

akredituotos elgesio pataisos programos, nuteistųjų socialinių įgūdžių lavinimo ir pozityvaus 

užimtumo priemonės, teikiama pagalba nuteistiesiems sprendžiant asmenines ir socialines problemas, 

psichologinė pagalba, vykdoma individuali ar grupinė psichologinė terapija, taikomos paskatinimo 

priemonės ir nuobaudos, taip pat vykdomos kitos priemonės, kurių įgyvendinimas padėtų 

nuteistiesiems socialiai reabilituotis. 2018 metais įstaigoje buvo vykdoma 16 pataisos programų. Per 

2018 metus įstaigoje organizuoti 42 kultūros ir sporto renginiai įstaigos mastu. Įstaigoje toliau buvo 

tęsiamas socialinis projektas “Žalioji oazė“.  

 Alytaus profesinio rengimo centrą 2017–2018 mokslo metais iš 163 priimtų mokytis 

nuteistųjų mokslo metus baigė 163 nuteistieji. Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokyklą 2017–2018 

mokslo metais pradėjo lankyti 121 nuteistieji.  

 Pozityvaus užimtumo priemonės ženkliai prisideda prie prasmingo nuteistųjų laisvalaikio 

leidimo organizavimo ir drausmės būklės stabilizavimo Alytaus pataisos namuose. Pozityvaus 

užimtumo formos yra  fizinė kultūra, sportas, dvasinių, religinių poreikių tenkinimas, nuteistųjų klubo, 

bibliotekos darbas, kūrybinių studijų, būrelių veikla.  Pozityvaus užimtumo priemonėmis nuteistieji 

galėjo naudotis pagal pataisos įstaigos direktoriaus patvirtintus grafikus. Įstaigoje veikia penki 

nuteistųjų bibliotekos punktai, jose yra penki kompiuteriai su riboto interneto prieiga. Organizuojant 

nuteistųjų užimtumą neapsieinama ir be visuomeninių organizacijų. 2018 metais įstaiga 

bendradarbiavo su: AA (Anonimai alkoholikai), Lietuvos veikliųjų žmonių bendrija (LVŽB), Alytaus 

pataisos namų kapelionu, VŠĮ „Aplankyk kalinį“, Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacija, Asociacija 

anonimai narkomanai (NA), Visuomenine organizacija „Po vilties skraiste“, Alytaus šaškių klubu, 

ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei jų artimųjų asociacija „Demetra“, Lietuvos stačiatikių arkivyskupija, 

Sporto klubu „Margiris“, Krikščionių bendrija „Tikėjimo žodis“, Alytaus profesinio rengimo centru, 

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla. 2018 m. pradėtas bendradarbiavimas su Lietuvos Raudonojo 

kryžiaus Alytaus skyriaus darbuotojais. 

  Išdėstytų priemonių visuma įtakojusi drausmės būklės stabilumą bus tęsiama ir 2019 

metais ir tikimasi, kad pasiteisinusios priemonės sudarys sąlygas daugiau nuteistųjų įtraukti į 

nuteistųjų elgesio pataisos programas ar pozityvaus užimtumo priemones. Visa tai skatins 

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

ruoštis jiems integruotis į visuomenę. 

  2018 m. vidutinis sąrašinis įdarbintų nuteistųjų skaičius buvo 227 (2017 m. 237). 2017 m. 

gruodžio 31 d. Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyryje bausmę atliko 16 

nuteistųjų (2017 metais - 19).  

Per 2017 m. priimta 43,54 proc. teigiamų sprendimų lygtiniam nuteistųjų paleidimui. 

Didesnis procentas šiais metais nepasiektas, nes nuteistieji vertinami pagal  BVK 157 str. 1 dalies 

straipsnio nuostatas, kurias jie ne visuomet atitinka, t. y. turi pakankamai aukštą pakartotinio 

nusikalstamumo rizikos laipsnį, be to, daugelis iš jų yra turėję didelį kiekį nuobaudų, ar turi 

galiojančios šiuo metu. 

Vykdytas saugus ir veiksmingas laisvės atėmimo vietų valdymas 

 Užtikrinant kriminogeninės būklės stabilumą UAB ,,ATEA“  Alytaus pataisos namuose 

yra sukomplektavusi ir sumontavusi ir  radijo ryšio blokavimo įrangą kuri 2018 metais buvo dar labiau 

tobulinama.  Įstaigoje veikia be piločių orlaivių blokavimo sistema. Pastebimas žymus permetimų 

sumažėjimas po 2017-03-13, kai nuteistieji rakinami gyvenamosiose patalpose.  Per 2018 m. surasta 
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bei paimta mažiau psichiką veikiančių medžiagų, lyginant su 2017 m. (2018 m. – 216,2622 g 2017 m. 

- 578,4931 g) ir kitų daiktų, nepatenkančių į leidžiamų nuteistiesiems turėti daiktų: mobilaus ryšio 

telefonų bandant perduoti nuteistiesiems paimta daugiau 2018 m. 725 vnt., 2017 m. 1420 vnt. 

 Materialinės techninės bazės būklė 2018 m. įvertinta gerai. 2018 metais gautos lėšos 

panaudotos pagal paskirtį.  Per metus atsižvelgiant į skirtą finansavimą buvo vykdomi remonto darbai, 

atlikta pastatų ir ilgalaikio turto remonto esminio pagerinimo darbai. 2017 metais statybos ir remonto 

darbų atlikta už 34785,27 €. 2018 m. darbų atlikta 66020,09 € daugiau nei per 2017 metus. 2018 

metais buvo organizuoti ir atlikti šie viešieji pirkimai: 

Telefoninių ir vaizdo skambučių teikimo paslauga, „Įskaita“ autorinės programos, jos priežiūros ir 

aptarnavimo paslaugos pirkimas, skalbimo paslaugų (nuteistiesiems) pirkimas, maitinimo paslaugos 

nuteistiesiems pirkimas, bendrabučio Nr. 2 rekonstravimo darbų statinio projekto vykdymo priežiūros 

paslaugos pirkimas, baldų pirkimas pastatui, unikalus numeris: 4400-0429-3592, kuro automobiliams 

pirkimas, spausdinimo įrangos nuomos paslaugos pirkimas, elektros energijos įstaigos poreikiams 

pirkimas, pasivaikščiojimo kiemelių statybos darbų pirkimas, dezinsekcijos ir deratizacijos paslaugos 

pirkimas. 

 Lyginant 2017 m. su 2018 m. – faktinės  išlaidos (sąnaudas) padidėjo – 377,0 tūkst. €. 

Išlaidų didėjimui įtaką turėjo darbo užmokesčio, socialinio draudimo sąnaudos, medikamentų ir kitos 

išlaidos. Išlaidos vienam nuteistajam išlaikyti per mėnesį, lyginant 2017 m. ir 2018 m., padidėjo 157,93 

Eur. Išlaidų didėjimui įtaką turėjo darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, medikamentų, 

komunalinių paslaugų išlaidų didėjimas. 

               Alytaus pataisos namuose per 2018 metus energetiniams resursams sunaudota  - 441 597,90  

€. 2017 metų išlaidos energetiniams resursams sudarė  540 479 €. Sąnaudų sumažėjimas ~18,4 %. 

2018-12-31 dieną pataisos namuose buvo 338 (2017 m. – 341)  pareigybės. Faktiškai dirbo 

– 317 (2017 m.– 306) darbuotojai. 2018-12-31 dieną buvo neužimtos 26,5 (2017 m.– 40,25) 

pareigybės. Per 2018 metus buvo užpildyta 65,8% visų 2018 m.  pradžioje buvusių laisvų pareigybių. 

Per metus kvalifikaciją tobulino 298 įstaigos darbuotojai 790 kartų, 226 darbuotojai kvalifikaciją 

tobulino daugiau kaip 2 kartus (71,3% įstaigoje dirbančių darbuotojų). 

                Vykdytos profesijos viešinimo priemonės, išsiųsti 3 pretendentai į atranką mokytis pagal 

profesinio mokymo programą Pataisos pareigūno profesijos Mokymo centre.    

Vykdytas laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymas, priežiūra ir materialinis 

aprūpinimas.  

2018 m. pataisos namai vykdė  Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimo 

programą, kurios finansavimas buvo gautas iš dviejų finansavimo šaltinių, iš viso 7014,2 tūkst. eurų: 

Palyginus 2017 m. gautą finansavimą iš valstybės biudžeto, 2018 m. finansavimas 

mažesnis 3,5 %, tai sudaro sumine išraiška – 251,2 tūkst. eurų. 

             -  Valstybės biudžeto lėšos –6849,5 tūkst. eurų; 

             -  Įstaigos pajamų įmokos (patalpų nuomos pajamos) – 164,7 tūkst. eurų 

Daugiau lėšų skirta: darbo užmokesčiui, dėl padidėjusios jaunesniųjų pareigūnų 

pareiginės algos koeficiento, bei viršvalandiniam darbui apmokėti tai sudaro – 293,0 tūkst. eurų; 

socialinio draudimo įmokoms apmokėti (30,48 proc.) – 54,8 tūkst. eurų;     

Mažiau lėšų skirta: mitybai, dėl nuteistųjų maitinimo sutarties kainų pasikeitimo ir 

sumažėjus nuteistųjų skaičiui – 311,7 tūkst. eurų; medikamentams – 23,6 tūkst. eurų. ilgalaikio 

materialaus turto remontui – 682 tūkst. eurų. 

Vyko pareigūnų sušaukimas pagal signalą „Rinktis“.             

Vykdyta ŽIV / AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevencija, 

profilaktika ir gydymas.   

 Patvirtintas ŽIV plitimo mažinimo priemonių planas, Narkotikų kontrolės ir vartojimo 

prevencijos priemonių planas, kurie buvo kontroliuojami ir vykdomi. 

ŽIV infekuotų asmenų bendras skaičius įstaigoje sumažėjo. Per 2018 m.  nustatyti tik 7 

naujai išaiškinti ŽIV atvejai. Tuo tarpu 2017 metais – 56 nauji ŽIV atvejai. Analizuojant 2017 m. ir 

2018 m. matome, kad padidėjo bendras apsilankymų pas gydytojus skaičius (+690). Padidėjimą lėmė, 
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kad įstaigoje buvo įdarbinti gydytojas psichiatras ir infekcinių ligų gydytoja. Analizuojant ataskaitinių 

laikotarpių rodiklius, matyti, kad sumažėjo nuteistųjų turinčių priklausomybę narkotinėms 

medžiagoms, alkoholiui. Sumažėjo asmenų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų. Mažėjimą įtakoti 

galėjo sumažėjęs nuteistųjų skaičius įstaigoje. 

Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems 

Įstaiga gauna pajamų nuo nuomojamų patalpų. Nuomojamos patalpos nuteistųjų 

parduotuvės - 85,91 m² ir nuteistųjų valgyklos – maisto ruošimo salė - 468,06 m².   Mėnesinis 

nuompinigių mokestis sudaro – 15,9 tūkst. eurų.  

             2018 m. iš pajamų įmokų lėšų, sumokėtas darbo užmokestis nuteistiesiems dirbantiems 

ūkio darbus – 161,2  tūkst. eurų. 

Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir užtikrinti materialinės ir 

techninės bazės atnaujinimą 

Bendrabučio rekonstrukcijos darbai pradėti ir vyksta. Objektas perduotas rangovui.  

Objekte vykdomi statybos darbai, per 2018 m. darbų baigtumas 15 proc, 100 proc. panaudotas skirtas 

finansavimas. Pabaigti Viešojo saugumo tarnybos 1-ojo pulko (kareivinių) dviejų pastatų kapitalinio 

remonto darbai – 100 proc., pastatai yra įregistruoti VĮ „Registrų centras“, ir apgyvendinti nuteistieji. 

Projektas „Saulės jėgainės statyba Alytaus pataisos namuose“ pabaigtas diegti, sumontuota jėgainė, 

atlikti derinimo darbai. Dėl finansavimo trūkumo neįrengtos papildomos darbo vietos Pusiaukelės 

namų darbuotojams. 

Didinti gydymo antiretrovirusiniais vaistais apimtis ŽIV infekuotiems asmenims 

                 Gydymą nuo ŽIV ligos gaunančių asmenų skaičius ženkliai padidėjo (+72). Įsigaliojus 

sveikatos apsaugos ministro įsakymui, kad ŽIV liga turi būti pradėta gydyti tik nustačius diagnozę 

įtakojo padidėjusius gydomų dėl ŽIV viruso nuteistųjų rodiklius. 

           

III SKYRIUS 

 VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

1 

        

Ataskaitinio laikotarpio 

vidutinis sąrašinis 

nuteistųjų ir suimtųjų 

skaičius 

    802   PS (N.Ramutis) 

2 

        

Praeitų metų atitinkamo 

ataskaitinio laikotarpio 

vidutinis sąrašinis 

nuteistųjų ir suimtųjų 

skaičius 

    1094     

3 3 301 1   Rezultato:           
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4         

Resocializacijos 

veiksmingumo 

didėjimas (lygtinai 

paleistų, perkeltų į 

atvirą koloniją ar 

pusiaukelės namus 

asmenų proc.) 

3 14 4,2 30,3   

5 

      

Lygtinai paleistų asmenų 

skaičius per ataskaitinį 

laikotarpį, vnt. 

    17,0     

6 

      

Perkeltų į atvirą koloniją 

asmenų skaičius per 

ataskaitinį laikotarpį, vnt. 

    11     

7 

        

Perkeltų į pusiaukelės 

namus asmenų skaičius 

per ataskaitinį laikotarpį, 

vnt. 

    6     

8 3 301 1 2 Produkto:           

9 

        

Dirbančių nuteistųjų 

dalis, laikomų laisvės  

atėmimo vietose, proc. 

2 37 45,3 122,3   

10 

      

Vidutinis sąrašinis 

pataisos įstaigose 

įdarbintų nuteistųjų  

skaičius 

    100   RPS 

11 

      

Vidutinis sąrašinis 

valstybės įmonėje "Mūsų 

amatai" įdarbintų 

nuteistųjų skaičius 

    227   RPS 

12 

      

Vidutinis sąrašinis 

pusiaukelės namuose 

įdarbintų nuteistųjų 

skaičius 

    18   RPS 

13 

      

Vidutinis sąrašinis už 

įstaigos ribų įdarbintų 

nuteistųjų skaičius 

(rodoma tik jeigu tokie 

asmenys neapskaitomi 

kaip įdarbinti per VĮ 

"Mūsų amatai") 

    18   RPS 

14 
      

Vidutinis sąrašinis 

nuteistųjų (be suimtųjų) 

skaičius 

    802   PS (N.Ramutis) 

15 

      

Nuteistųjų, įgijusių 

specialybę, skaičius 

(vnt.) 

1 240 163 67,9 
BS 

(R.Starkuvienė) 

16 

      

Nuteistųjų, neturinčių 

drausminių nuobaudų, 

dalis, proc. 

5 42 42,8 101,9   

17 

      

Nuteistų laisvės atėmimu 

asmenų, neturinčių 

galiojančių nuobaudų, 

skaičius ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

    280     
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18 

      

Bendras nuteistų asmenų 

skaičius ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

    654   PS (N.Ramutis) 

19 

      

Laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų, 

sėkmingai baigusių 

socialinių įgūdžių lavinimo 

programas, skaičius, ne 

mažiau kaip, vnt.  

6 35 78,0 44,9   

20 

      

Narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

pateikimo į laisvės 

atėmimo vietas 

užkardymo procentas 

10 61 12,0 19,7   

21 

      

Išimta narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų, 

užkardant jų patekimą į 

laisvės atėmimo vietų 

teritorijas (gr.) 

    25,9482   
BS 

(R.Starkuvienė) 

22 

      

Bendras išimtų narkotinių 

medžiagų kiekis, gr. 

(užkardant, per kratas ir 

kt.) 

    216,262   
BS 

(R.Starkuvienė) 

23 

      

Nusikalstamų veikų, kurias 

įvykdė asmenys, laikomi 

laisvės atėmimo vietose, 

mažėjimas (veikų sk. 

vienam tūkstančiui įkalintų 

asmenų) 

4 24,5 49,9 49,1   

24 

        

Užregistruota 

nusikalstamų veikų, 

kurias įvykdė asmenys, 

laikomi laisvės atėmimo 

vietose, vnt. 

    40     

 

IV SKYRIUS 

 ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS 

 

Vykdant įstaigos metinį veiklos planą atsižvelgiant į  nustatytus proceso ir/ar indėlio 

vertinimo kriterijus daugelis Alytaus pataisos namų 2018 metų veiklos plano vykdomų programos 

uždavinių vykdomi pagal planą.  

 

            

 

Direktorius            Genadijus Lepiochinas 
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