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Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai*

Išoriniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
 Įstaigoje bausmę atliekančių asmenų įtraukimas į resocializacijos projektus,
finansuojamus iš ES finansuojamų fondų. 2015 metais įstaigoje toliau vykdyti projektai: Lietuvos
kalinių globos draugija įgyvendino projektą „Sėkminga nuteistųjų integracija Vilniaus regione“
(projekto kodas VP1-1.3-SADM-02-K-03-007), Krikščioniškasis labdaros fondas „Tėvo namai"
vykdė projektą „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir
integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“ (projekto kodas VP1-1.3-SADM-02-K-03118), VšĮ Socializacijos ir darbinio mokymo centras vykdė projektą „Nauja kryptis“ (integracijos
vadovas socialinės rizikos grupėms).
 Įvairių nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas nuteistųjų socialinės reabilitacijos
veikloje plečia nuteistųjų resocializacijos galimybes. 2015 metais įstaiga pasirašė dvi
bendradarbiavimo sutartis siekiant nuteistųjų socialinės reabilitacijos sąlygas.
 Siekiant gerinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietų
įstaigas užkardymą, gerinant įstaigų pareigūnų operatyvų tarpusavio bendradarbiavimą, Kalėjimų
departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)
įstaigai naudoti ir disponuoti perdavė, patikėjimo teise, įvairių įrenginių.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
 Išliekantis pakankamai ryškus neigiamas visuomenės požiūris į nuteistuosius ir kalinimo
įstaigas. Tai sunkina sėkmingą nuteistųjų socialinę integraciją į visuomenę.
 Dėl nepakankamo finansavimo įstaigoje yra silpna materialinė bazė, trūkstant
finansavimo įstaiga nepajėgi atnaujinti nusidėvėjusių pastatų, statinių ir kitos infrastruktūros, biuro
įrangos. Be to, nesant finansavimo nėra pakankamos nuteistųjų amatų mokymosi, darbinės veiklos,
švietimo, neformalaus ugdymo ir kitos jų užimtumo plėtros galimybės.
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Vidiniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
 Įsigaliojusi įstaigos kolektyvinė sutartis įtvirtina socialinio dialogo tarp darbdavio ir
darbuotojų teisinius pagrindus, padedant efektyviau spręsti su darbuotojų darbo sąlygomis ir
socialinėmis garantijomis susijusias problemas.
 Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas padeda formuoti įstaigos specialistų
(atitinkamos srities) įgūdžius, padeda įsisavinti kintančią teisinio reguliavimo bazę bei sustiprina
darbuotojų pasitikėjimą savo jėgomis.
 Nuteistųjų rodoma iniciatyva įsitraukti į įvairias pozityvias veiklas (socialinės
reabilitacijos programas, resocializacijos projektus, kūrybinę veiklą), taip pat atlyginti nusikaltimu
padarytą žalą.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
 Įstaigos veiklos mastai išsiskiria iš kitų bausmių sistemoje esančių pataisos įstaigų savo
apimtimi. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys veiklos administravimą ir bausmių
vykdymą ne visais atvejais yra pritaikyti tokios įstaigos valdymui, to pasekmė – kylančios problemos
dėl efektyvesnių valdymo sprendimų įgyvendinimo.
 Įstaigos pastatų išsidėstymas Pravieniškių gyvenvietėje, techninių priemonių
nepakankamumas ir žmogiškųjų išteklių trūkumas mažina įstaigos vidaus administravimo
efektyvumą bei kriminogeninės būklės užtikrinimo galimybes.
2015 metais įstaigoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas nuteistųjų socialinei reabilitacijai.
Siekiant pakeisti nuteistojo elgesį taip, kad asmens elgesio pokyčiai nebūtų trumpalaikiai, į nuteistųjų
socialinę reabilitacija buvo siekiama įtraukti ne tik nevyriausybines organizacijas bet ir nuteistųjų
artimuosius. Viena tokių programų – „Langas į nuteistojo pasaulį“. Šios programos metu sudaromos
galimybės artimiesiems susipažinti su įkalinto asmens gyvenimo sąlygomis, siekiama stiprinti
nuteistųjų ir jų artimųjų savitarpio socialinius ryšius bei gerinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp
nuteistojo artimųjų ir pataisos namų darbuotojų (siekiant spręsti nuteistojo problemas).
Vykdant alkoholio ir narkotikų kontrolės bei siekiant nuteistuosius skatinant laikytis
įstaigoje nustatytų reikalavimų, įstaigos 1-ame ir 3-iame sektoriuje 2015 metais buvo patvirtinta
programa, skirta nuteistiesiems, kurie įstaigoje buvo bausti už apsvaigimą nuo narkotinių,
psichotropinių medžiagų arba alkoholio.
Nuteistųjų problemoms spręsti įstaiga stengėsi pasitelkti nevyriausybinių organizacijų
atstovus, 2015 metais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su organizacijomis, su kuriomis įstaiga jau
buvo pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, be to, 2015 metais buvo pasirašytos dvi naujos
bendradarbiavimo sutartys. Nevyriausybinių organizacijų veikla apima socialinės ir dvasinės
pagalbos paslaugas, nuteistųjų švietimą narkomanijos klausimais konsultavimą, pagalba asmenims
turintiems priklausomybių alkoholiui ar narkotinėms (psichotropinėms) medžiagoms, socialinę
pagalbą, ruošiantis išeiti į laisvę ir kita.
Kadangi įstaiga susiduria su žmogiškųjų išteklių trūkumu, įstaiga turėjo tikslą skleisti
informaciją jaunimui apie galimybes įsidarbinti bausmių vykdymo sistemoje. Jį įgyvendinant įstaigos
atstovas bendravo su Kaišiadorių ir Kauno švietimo įstaigų mokiniais, bei kolegijų studentais.
2015 metais buvo vykdomi veiksmai, susiję su įvairių planų priemonių įgyvendinimu, tai
yra: pagal kompetenciją įstaiga įgyvendino priemones ir pavedimus dėl Tarnybos Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo; dėl Bausmių
vykdymo sistemos personalo vidaus saugumo užtikrinimo priemonių plano; dėl korupcijos
prevencijos priemonių plano. Taip pat įstaigoje, siekiant gaunamų asignavimų taupymo, patvirtintas
ir įgyvendintas lėšų taupymo planas.
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Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje yra įgyvendinami keturi Norvegijos
finansinio mechanizmo finansuojami projektai: „Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos 3-ojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų
pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“, „Sąlygų įkalintiems asmenims, priklausantiems
pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“, „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus
sumažinimas, įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas“ ir „Įkalinimo įstaigų personalo
kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“. Šių projektų veiklas
įstaiga pagal kompetenciją tęs ir 2016 metais. Ypatingas dėmesys bus skiriamas dinaminės apsaugos
modelio sukūrimui 3-iame sektoriuje.
2016 metais įstaiga planuoja Pravieniškių II gyvenvietėje įrengti nuteistųjų darbų –
skulptūrų, parką, taip prisiėdant prie gyvenvietės aplinkos grąžinimo. Taip pat planuojama įrengti
patalpas, atitinkančias antros klasės saugumo zonai keliamus reikalavimus, dirbti, susipažinti su
įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti bei įrengti papildomas gyvenamąsias patalpas,
skirtas nuteistiesiems, kuriems gali būti leidžiama išvykti be sargybos už pataisos įstaigos teritorijos
ribų.
2 Įstaigos misija ir strateginis (-iai) tikslas (-ai)
3 Teisingumo ministerijos strateginio veiklos plano elementai:
3.1 strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas
Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga, kodas 03
3.2 programos pavadinimas ir jos kodas
 Bausmių sistema, kodas 03 001
3.3 programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
 Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą, kodas 01
 Ginti nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teises ir teisėtus interesus, kodas 02
3.4 programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
 Vystyti probacijos sistemą, kodas 01-01
 Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją, kodas 01-02
 Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir
veiklos metodus, kodas 01-03
 Užtikrinti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą, kodas 02-01
3.5 Programos priemonės pavadinimas ir kodas
 Vykdyti probacijos tarnybų įstaigose esančių asmenų priežiūrą ir elgesio korekcijos
priemones, kodas 01-01-01
 Vykdyti probacijos reformą, kodas 01-01-02
 Įgyvendinti Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programą „Pataisos, įskaitant
bausmes be įkalinimo“, kodas 01-01-03
 Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą, kodas 01-02-01
 Stiprinti teisėsaugos ir kitų kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių
ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolės ir kitas su tuo susijusias
funkcijas, finansinį, materialinį, techninį aprūpinimą, kodas 01-02-02
 Plėtoti bendrą, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose,
kodas 01-02-03
 Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių) paklausos mažinimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, kodas 01-02-04
 Didinti nuteistųjų užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis veiklomis, kodas 01-02-07
 Organizuoti mokymus laisvės atėmimo vietose nuteistiesiems, siekiantiems įgyti
paklausią profesiją, kodas 01-02-08
 Organizuoti prevencinę priemonę „Teistų asmenų priežiūra“, kodas 01-02-10
 Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, kodas 01-03-01
 Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą, kodas 01-03-02
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 Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją, kodas 01-03-03
 Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų prevenciją,
profilaktiką ir gydimą, kodas 01-03-04
 Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas Pravieniškių gyvenvietei, kodas 01-03-05
 Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo administracinius gebėjimus, kodas 0103-06
 Koordinuoti laisvės atėmimo vietų veiklą, kontroliuoti bausmių vykdymo sistemos
teisinės bazės nuostatų įgyvendinimą, kodas 01-03-07
 Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją, kodas 01-03-08
 Kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, kodas 02-01-01
 Organizuoti regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės įgyvendinimą iš už žalą atsakingų
asmenų, teismo tvarka išieškoti išmokėtų kompensacijų dydžio sumas ir teismo paskirtas įmokas
Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, kodas 02-01-02
4. Įstaigos vykdomų programų priemonių aprašymas
Įstaigoje 2015 metų nuteistųjų vidutinis sąrašinis skaičius – 2674 (iš jų atvirojoje kolonijoje
– 66, areštinėje – 74).
2015 m. gruodžio 31 d. įstaigoje bausmę atliko 2344 nuteistieji, iš jų:
 26 nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos;
 71 nuteistasis atliekantis laisvės atėmimo bausmę atviros kolonijos sąlygomis;
 10 nuteistųjų atliekančių arešto bausmę.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2015 metų gruodžio pabaigoje bausmę
atliko 44 užsienio šalių piliečiai.
2015 metų planinis nuteistųjų skaičius (nustatytas Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1) – 2800
(atviroje kolonijoje - 90). Faktinis ataskaitos dienai nuteistųjų skaičius yra mažesnis už planinį 16,3
proc.

4.1 Priemonės Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą, kodas 03 001-01-0201, aprašymas.
Šiai priemonei skirtos lėšos buvo naudojamos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo
įmokoms. Ataskaitiniu laikotarpiu priemonei buvo panaudota 511470,00 Eur.
Įstaigoje patvirtintas socialinę ir psichologinę pagalbą nuteistiesiems teikiančių pareigybių
skaičius – 58, iš jų 48 – 1-o, 2-o, 3-io sektorių Socialinės reabilitacijos skyrių ir 10 – Psichologinės
tarnybos. Šių pareigybių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo užimta – 52 (iš viso 89,7 proc. šių
pareigybių).
Psichologinėje tarnyboje 2015 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 9 etatai, faktiškai dirbo 8
psichologai (viena psichologė yra atostogose vaikui prižiūrėti).
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1-o, 2-o ir 3-io sektorių Socialinės reabilitacijos skyriuose 2015 m. gruodžio 31 d. buvo
laisvos keturios būrio viršininkų pareigybės ir viena 1-o sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus
viršininko pareigybė. Taip pat atostogose vaikui prižiūrėti yra du būrio viršininkai ir viena 3-io
sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus vyresnioji specialistė.
1. Organizuoti profesinį mokymąsi laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems
Nuteistųjų, įgijusių specialybę skaičius: metinis planas – 280, įvykdymo rezultatas - 314,
įvykdymo procentas – 112 proc.
2014-2015 mokslo metais nuteistųjų profesinį mokymą įstaigoje, vadovaujantis profesinio
mokymo organizavimo sutartimis, organizavo VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (2014 m.
rugpjūčio 13 d. sutartis Nr. 76-118/5F-51) ir VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
(2014 m. rugpjūčio 28 d. sutartis Nr. 76-132). 2015 metais minėtos įstaigos išdavė 273 profesinio
mokymo diplomus baigusiems ir įgijusiems specialybę nuteistiesiems.
Elektrėnų profesinio mokymo centrą baigė ir gavo profesinio mokymo diplomus 184
nuteistieji. Taip pat 25 nuteistieji baigė profesinio mokymo programą, bet neįgijo kvalifikacijos.
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras 2015 metais išdavė profesinio mokymo
diplomus 89 nuteistiesiems. Taip pat buvo išduotos 5 profesinio mokymo pasiekimų pažymos
mokiniams, negavusiems įgytų tai kvalifikacijai reikalingų kompetencijų teigiamą įvertinimą ir
nebaigusiems formaliojo profesinio mokymo programos.
Mokymo programos pavadinimas
Suvirintojas elektra rankiniu būdu
Siuvinių gamintojas
Kompiuterio operatorius
Stalius
Baldžius
Baldų apmušėjas
Odinių gaminių taisytojas
Dailiųjų dirbinių pynėjas
Avalynininkas

1-ame
sektoriuje
26
12
10

2-ame
3-iame
sektoriuje sektoriuje

25
48
49

22
14

23
21
11
12

Iš viso
26
34
49
48
49
23
21
11
12

2015 metais profesinės mokyklos baigimo pažymėjimus gavo 6 atvirojoje kolonijoje bausmę
atliekantys nuteistieji, jiems, mokymosi tikslais, su įstaigos administracijos leidimu be priežiūros
buvo leidžiama išvykti už kolonijos teritorijos ribų.
2015 metų 1-ą ketvirtį profesinio mokymo baigimo diplomus gavo ir 35 nuteistieji (10 –
kompiuterio naudojimo pagrindų mokymo programos ir 25 – dailidės programos ) 2-ame sektoriuje,
dalyvavę projekte „Sisteminga nuteistųjų integracija Vilniaus regione“.
NUT E I ST ŲJŲ LA I SVĖS AT Ė MI MU, BAUSMĘ AT LI E K A NČI Ų
PATA I SO S NA MŲ SĄ LYG O MI S, G AVUSI Ų PRO FESI NĖS
MO K YK LO S BA I G I MO PA ŽYMĖ JI MUS, SK A I ČI A I 2 0 1 2 - 2 0 1 5
ME TA I S

198

167

144

117

129

129

157

68

63

68

48

2012

2013

2014

2015

1-as sektorius

2-as sektorius

3-ias sektorius

103
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2015-2016 mokslo metais įstaigoje nuteistųjų profesinį mokymą organizuoja Kaišiadorių
technologijų ir verslo mokykla (1-ame sektoriuje), VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (1-ame,
2-ame ir 3-iame sektoriuje) ir VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (3-iame
sektoriuje).
Nuo rugsėjo 1 d. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla organizuoja siuvinių gaminimo
mokymus, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras organizuoja mokymus pagal kompiuterio
operatoriaus, suvirintojo elektra rankiniu būdu, siuvinių gamintojo, staliaus, baldžiaus profesinio
mokymo programas. VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras organizuoja avalynės
gamintojo ir taisytojo, baldų apmušėjo, pynėjo iš vytelių, siuvinių gamintojo ir odinių gaminių
taisytojo nuteistųjų profesinį mokymą.
1-ame sektoriuje buvo sudarytos grupės:
Kompiuterio operatoriaus – 25 nuteistieji;
Suvirintojo elektra rankiniu būdu – 25 nuteistieji, bei pogrupis – 13 nuteistųjų;
Siuvinių gamintojo – 13 nuteistųjų
Siuvinių gamintojo – 25 nuteistieji.
2-ame sektoriuje buvo sudarytos grupės:
Staliaus – dvi grupės po 25 nuteistuosius;
Baldžiaus – dvi grupės po 25 nuteistuosius;
Kompiuterio operatoriaus – 25 nuteistieji.
3-iame sektoriuje sudarytos grupės:
Kompiuterio operatoriaus – 25 nuteistieji;
Dailiųjų dirbinių pynėjo mokymo programos – 14 nuteistųjų;
Odinių gaminių taisytojo – 14 nuteistųjų;
Avalyninko – 22 nuteistųjų;
Baldų apmušėjo – 24 nuteistųjų;
Siuvinių gamintojo – 25 nuteistieji.
2015 m. gruodžio 31 d. profesinio rengimo įstaigose mokėsi 369 nuteistųjų, iš jų: 1-ame
sektoriuje – 100, 2-ame sektoriuje – 148 (132 nuteistieji bausmę atliekantys pataisos namų sąlygomis
ir 16 nuteistųjų bausmę atliekančių atviroje kolonijoje), 3-iame sektoriuje - 121.
2. Organizuoti laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų bendro lavinimo mokymąsi
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje bendrąjį lavinimą organizuoja
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (bendradarbiavimo sutartis buvo sudaryta 2012 m.
gruodžio 31 d.).
Įstaigos 1-ame, 2-ame ir 3-iame sektoriuose buvo sudarytos sąlygos bendrojo lavinimo
egzaminams laikyti bei 2015 metų vasarą 46 nuteistieji gavo vidurinio ir 65 nuteistieji pagrindinio
išsilavinimo baigimo pažymėjimus.
2015 m. gruodžio 31 d. besimokančių nuteistųjų Kaišiadorių suaugusių ir jaunimo
mokykloje buvo 373, pažymėtina, kad iš jų 7 nuteistieji bausmę atlieka atviros kolonijos sąlygomis.
3. Vykdyti paskatinimo priemonių ir nuobaudų skyrimą nuteistiesiems
Nuteistųjų,
neturinčių
drausminių
nuobaudų dalis, proc.: metinis planas – 50,
įvykdymo rezultatas – 57,6 proc., įvykdymo
procentas – 115,1 proc.
Ataskaitos dienai nuteistųjų, neturinčių
drausminių nuobaudų, skaičius 1349, iš jų 10
nuteistųjų bausmę atliekančių areštinėje.
2015 metais pažeidėjų, kuriems nuobaudos buvo
skirtos nutarimais ar įsakymais, skaičius – 1710, iš
jų 13 nuteistųjų bausmę atlikusių areštinėje, o
skirtų nuobaudų skaičius siekia 4952 (iš jų
asmenims atliekantiems arešto bausmę – 13).
Dažniausiai taikyta nuobauda, laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, buvo uždarymas
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į baudos izoliatorių iki 15 parų, ši nuobauda taikyta 1977 kartus. Papeikimas 2015 metais buvo skirtas
972 kartų. Rečiausiai taikyta nuobaudos rūšis laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems
buvo perkėlimas iš lengvosios į paprastąją grupę (5 kartus).
76,7 proc. drausmės pažeidimų padarytų laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų,
sudaro pažeidimai už įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymą ir įstaigos administracijos reikalavimų
nevykdymą.
4. Sudaryti sąlygas nuteistiesiems laisvės atėmimo bausmę atliekantiems atvirosios
kolonijos sąlygomis, dalyvauti Pravieniškių II gyvenvietėje vykstančiuose kultūriniuose, masiniuose
renginiuose
Nuteistieji bausmę atliekantys atviroje kolonijoje, bendradarbiaujant su asociacija
Pravieniškių II bendruomene, aktyviai dalyvauja renginiuose, organizuojamuose Pravieniškių
gyvenvietėje.
2015 metais nuteistieji dalyvavo Sporto žaidynių šventėje „PRAVIENIADA“, kuri vyko
2015 m. rugpjūčio 26 d. Šventėje organizuotos 9 rungtys vaikams ir suaugusiems – nuteistiesiems ir
gyvenvietės sportininkams: 100 m. bėgimas, šuolis į tolį, 3x3 krepšinio bei tinklinio varžybos, baudų
ir tritaškių metimas, prisitraukimai, lygiagretės bei virvės traukimas.
Nuo 2015 m. rugsėjo 22 d. kiekvieną antradienį Pravieniškių gyvenvietėje vyko Lietuvos
žaidimas protų mūšis „Europrotai“, kuriame dalyvavo ir nuteistųjų komanda (šešių) iš atviros
kolonijos.
2015 m. balandžio 24 d. 25 nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos,
prisidėjo prie akcijoje ,,Darom 2015“. 2015 metais akcijos metu buvo sutvarkytas Pravieniškių II
miestelio parkas: sugrėbti pernykščiai medžių lapai, eglių spygliai, šakos bei surinktos šiukšlės,
atnaujinti pasivaikščiojimo takeliai, šalia jų pastatyti penki nauji suoliukai, kuriuos pagamino ūkio
aptarnavimo darbus pataisos namuose dirbantys nuteistieji.
5. Sudaryti sąlygas įstaigoje bausmę atliekantiems nuteistiesiems dalyvauti Europos
Sąjungos ar kitų finansinių fondų remiamuose nuteistųjų resocializacijos tobulinimo projektuose.
Įstaigoje atliekantys bausmę asmenys 2015 metais dalyvavo trijuose ES ar kitų finansinių
fondų remiamuose nuteistųjų resocializacijos tobulinimo projektuose:
1) „Sisteminga nuteistųjų integracija Vilniaus regione“, projektas baigtas 2015 metų
sausio mėnesį, vykdytojas Lietuvos kalinių globos draugija. Šiame projekte iš viso dalyvavo 135
nuteistieji.
2) „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir
integracija į rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“, projekto vykdytojas KLF „Tėvo namai“. Įstaiga
buvo projekto partnerė ir nevykdė projekte dalyvavusių nuteistųjų apskaitos, todėl tikslaus nuteistųjų,
dalyvavusių šio projekto veiklose, nežino.
3) „Nauja kryptis“ - integracijos vadovas socialinės rizikos grupėms, projekto tikslas
– padėti asmenims išėjusiems iš laisvės atėmimo bausmę vykdančių įstaigų integruotis į darbo rinką
įgyvendinant įdarbinimo modelį, kuria apima socialinės, profesinės reabilitacijos, pagalbos įsidarbinti
ir įsidarbinus paslaugų kompleksą, o individualaus asmens poreikių tyrimo pritaikytą kiekvienam
tikslinės grupės asmeniui. Šio projekto vykdytojas VšĮ Socializacijos ir darbinio mokymo centras.
6. Vadovaujantis Bausmių vykdymo kodekso 104 straipsniu suteikti nuteistiesiems teisę
išvykti į namus.
Nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti į namus, proc. nuo vidutinio laisvės atėmimo
bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus: metinis planas – 1, įvykdymo rezultatas – 1,7 proc.,
įvykdymo procentas – 170
Nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti į namus pagal Bausmių vykdymo kodekso 104
straipsnį, skaičius 1-ame sektoriuje – 7, 2-ame sektoriuje –29, 3-iame sektoriuje – 9. Dalis nuteistųjų
2015 metais buvo išvykę į namus keletą kartų, todėl išvykų skaičius yra didesnis – 63.
7. Teikti individualias psichologines konsultacijas nuteistiesiems
Vertinimo kriterijus

Siektina reikšmė
2015 metais

2015 m. rezultatas
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Suteiktų
psichologinių
konsultacijų
naujai
atvykusiems nuteistiesiems
Suteiktų psichologinių konsultacijų dėl elgesio,
emocinių, bendravimo ar asmeninių problemų, proc.
nuo visų individualių psichologinių konsultacijų
skaičiaus
Suteiktų individualių psichologinių konsultacijų,
skaičius

100 proc.

92,3 proc.

35 proc.

35 proc.

4400

6058

2015 metais Psichologinės tarnybos psichologai nuteistiesiems suteikė 6058 individualias
konsultacijas, iš jų 2121 individualią konsultaciją (1729 nuteistiesiems) dėl elgesio, emocinių,
bendravimo ar asmeninių problemų bei atliko 1709 naujai atvykusiųjų į pataisos įstaigą
psichologinius įvertinimus (į įstaigą atvyko naujai nuteistų asmenų – 1518).
Įskaitos skyriaus skaičiavimais į įstaigą 2015 metais atvyko 1852 naujai nuteisti asmenys,
tačiau būtina pažymėti, kad nuteistieji perkelti iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
vieno sektoriaus į kitą (įstaigoje yra trys atskiri sektoriai) buvo vertinami, kaip naujai atvykę
nuteistieji, nors įstaiga yra tik viena. Taip yra dėl to, kad įstaigoje esantys trys sektoriai yra kaip atskiri
struktūriniai padaliniai, ir nuteistieji, teisės aktų nustatyta tvarka, skiriami į konkretų Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos struktūrinį padalinį, tai yra 1-ą, 2-ą ar 3-ią sektorių. Nuteistųjų
apskaita 1-ame, 2-ame ir 3-iamą sektoriuose yra atskirta ir nuteistąjį perkėlus iš vieno sektoriaus į
kitą, jis yra apskaitomas, kaip naujai atvykęs.
Tuo tarpu Psichologinės tarnybos specialistai (įstaigoje yra tik viena Psichologinė tarnyba)
nuteistuosius perkeltus iš vieno įstaigos sektoriaus į kitą sektorių, kaip naujai atvykusio nevertino,
todėl planuota metinė kriterijaus reikšmė nėra pasiekta.
8. Vesti tikslinius „Meno terapijos“ užsiėmimus nuteistiesiems
Vertinimo kriterijus
Tikslinių grupių skaičius
Nuteistųjų, dalyvavusių (baigusių) „Meno terapijos“
užsiėmimus skaičius
Psichologų vedančių „Meno terapijos“ užsiėmimus
vertinti nuteistųjų pabaigusių „Meno terapijos“
užsiėmimus streso įveikos ir problemų sprendimo
įgūdžiai

Siektina reikšmė
2015 metais
8
70

2015 m. rezultatas

5
Atliktas įvertinimas

5
Atliktas vertinimas

11
76

2015 metų sausio-kovo mėnesiais 5 psichologės dalyvavo Meno terapijos supervizijosemokymuose ir įsipareigojo vesti Meno terapijos užsiėmimus nuteistiesiems.
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 11 tikslinių ,,Meno terapijos” grupių, kuriose dalyvavo 84
nuteistieji, iš jų 76 nuteistieji juos baigė.
„Meno terapijos“ užsiėmimų tikslas – padėti nuteistiesiems:
 pamatyti savo gyvenimą stebėtojo akimis, atpažinti svarbiausias jų gyvenimo dalis,
susidėliot prioritetus ir įvertinti turimus/trūkstamus resursus;
 identifikuoti (atpažinti) kylančias problemas bei jas verbalizuoti aplinkiniams;
 įsisąmoninti kaip nuteistieji mato save, kokias savo savybes priima, kokias atmeta,
kokias mąstymo klaidas galvodami apie save daro ir kaip tai veikia jų gyvenimo kokybę;
 suprasti kaip juos mato aplinkiniai, kokias ryškiausias savybes ar elgesį pastebi ir kiek
yra svarbi aplinkinių nuomonė;
 padėti dalyviams adekvačiau pamatyti save, suprasti kiek jų savivaizdis atitinka
norimą/nepageidaujamą ir įsisąmoninti kaip/ar norėtų save keisti;
 atpažinti asmeninius elgsenos modelius;
 nusistatyti prioritetus, gyvenime įsivesti norų ir veiklos balansą;
 derinti asmeninius ir grupės tikslus;
 didinti komunikacijos efektyvumą.
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Atlikus pabaigusių „Meno terapijos“ nuteistųjų vertinimą, pastebėti nuteistųjų gebėjimai
dirbti komandoje ir bendradarbiauti. Teikdami atgalinį ryšį nuteistieji džiaugėsi, jog užsiėmimų metu
turėjo galimybę geriau pažinti save, išmokę sau nusistatyti prioritetus bei suvokti, jog kartais net ir
labai panašių žmonių gyvenimo tikslai yra labai skirtingi.
9. Organizuoti renginius skirtus Savižudybių ir savęs žalojimo prevencijai
Minint Savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos dieną įstaigoje, 2-ame sektoriuje,
nuteistųjų iniciatyva buvo organizuota piešinių paroda, kuri simbolizavo nuteistųjų išgyvenimus ir jų
tikslus. Šiai dienai paminėti 2-ame sektoriuje organizuotas ir minėjimo renginys, kuriame dalyvavo
svečiai iš Baltijos „Gyvenimo meno“ fondo, bei skaitė paskaitą.
1-ame ir 3-iame sektoriuose šią dieną su nuteistaisiais bendravo pastorius M. Pikūnas.
4.2 priemonė Plėtoti bendrą, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo
vietose, kodas 01-02-03, aprašymas.
1.
Formuoti neigiamą
požiūrį į narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
vartojimą (sudaryti sąlygas
nevyriausybinėms
organizacijoms bendrauti su
nuteistaisiais priklausomybių
temomis, įstaigoje vesti
grupinius užsiėmimus, teikti
individualias konsultacijas)
1.1
Nuteistųjų,
priklausomų
nuo
psichiką
veikiančių medžiagų (narkotinių
ir psichotropinių) skaičius, vnt.:
metinis planas – ne daugiau kaip
152, įvykdymo rezultatas – 55,
įvykdymo procentas – 276,4.
2015 metų pabaigoje įstaigoje priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų
priklausomų asmenų skaičius buvo 55. Nuo 2015 metų pradžios (sausio mėnesį priklausomų nuo
narkotinių ir psichotropinių medžiagų priklausomų asmenų skaičius buvo 87) šis skaičius pastoviai
mažėjo, kadangi mažėjo ir nuteistųjų skaičius įstaigoje. Pastebimai priklausomų nuo psichiką
veikiančių medžiagų (narkotinių ir psichotropinių) asmenų skaičius sumažėjo ir dėl to, kad įstaigos
3-iame sektoriuje į areštinę nebuvo vežami naujai nuteisti asmenys, kurie dažniausiai turi sutrikimų
dėl priklausomybių.
1.2. Savanoriškai dalyvaujančių elgesio korekcijos programose asmenų dalis, palyginti su
visų priklausomų asmenų skaičiumi, proc.: metinis planas – 35, įvykdymo rezultatas – 88 proc.,
įvykdymo procentas – 251.
Pirmo etapo Įžanginės grupės įstaigoje (tik 2-ame sektoriuje) yra vedamos nuo 2012 metų,
jas veda Psichologinės tarnybos psichologas. Tačiau pažymėtina, kad įstaigoje yra tik vienas
specialistas, galintis vesti Įžangines grupes, ir jis negali dėl didelio darbo krūvio užtikrinti įžanginių
grupių vedimo 1-ame ir 3-iame sektoriuose.
2015 metų sausio-gruodžio mėnesiais Įžanginių grupių užsiėmimuose dalyvavo 25
nuteistieji, kurie turi priklausomybių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms ir 40 nuteistųjų
turinčių priklausomybę alkoholiui.
2-ame sektoriuje asmenys, turintys priklausomybių, turėjo galimybę dalyvauti
Alternatyviosios reabilitacijos centro programoje (Alternatyviosios reabilitacijos centre (toliau –
Centras), kurio veikla susijusi su suinteresuotų sveikti nuteistųjų, turinčių priklausomybę alkoholiui
ar narkotinėms medžiagoms, ilgalaike psichologine ir socialine reabilitacija bei socialine integracija
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į visuomenę). Per 2015 metus Centro veikloje dalyvavo 76 nuteistieji, iš jų 40 nuteistųjų, turinčių
sutrikimų dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir 36 nuteistieji, turintys priklausomybę
alkoholiui.
1-ame sektoriuje Elgesio korekcijos programoje Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas (EPP)
dalyvavo 1 nuteistasis, turintis priklausomybę narkotinės ir psichotropinėms medžiagoms, šiam
nuteistajam buvo pravesti du užsiėmimai.
Be programų, vykdomų Psichologinės tarnybos ir Socialinės reabilitacijos skyrių, įstaigoje
nuteistieji turėjo galimybę dalyvauti užsiėmimuose, rengiamuose nevyriausybinių organizacijų.
Pavyzdžiui, Lietuvos narkomanų anonimų nariai vedė du užsiėmimus nuteistiesiems, atliekantiems
bausmę 1-ame sektoriuje (dalyvavo 18 nuteistųjų). 2-ame sektoriuje 2015 vasario 19 d. „Mano guru“
fondo atstovai vedė užsiėmimą ARC nariams (dalyvavo 20 nuteistųjų).
2. Užkardyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimą į įstaigą
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į įstaigą užkardymo procentas: metinis
planas – nemažiau kaip 63, įvykdymo rezultatas – 16,9 proc., įvykdymo procentas – 26,8.
Paimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, užkardant jų patekimą į įstaigą – 169,602 g.,
o bendras išimtų narkotinių medžiagų kiekis 1003,35 g.
Pažymėtina, kad užkardyti narkotines ir psichotropines medžiagas sudėtinga dėl įvairių
aplinkybių, viena jų – tobulėjančios moderniosios technologijos (pvz., droidų), kuriomis naudojasi
teisės pažeidėjai. Ypač įstaigai yra sudėtinga užtikrinti išorinę pataisos įstaigos apsaugą, kadangi
įstaigos teritorijas supa miškai ir ne visada yra galimybių laiku pastebėti vykdomus paketų
permetimus („šūvius“) į sektorių teritorijas. Taip pat pastebima, kad vykdomi permetimai yra
pakankamai tikslūs ir pareigūnams ne visuomet pavyksta pirmiems perimti paketus. Be to, 2015
metais užregistruotas atvejis, kai pataisos pareigūnui, paėmus permestą paketą, nuteistasis bandė jį
išplėšti iš rankų.
Nors narkotinių medžiagų užkardymų skaičius nedidelis, pataisos pareigūnai vidinę apsaugą
vykdo efektyviai ir laiku paima įstaigos viduje esančias narkotines ir psichotropines medžiagas.
2015 metais buvo sulaikyta pilietė J. S., kuri atvykusi į ilgalaikį pasimatymą su nuteistuoju
daiktuose turėjo psichotropinių medžiagų (bendras kiekis 24,4440 g). Taip pat narkotines ir
psichotropines medžiagas bandoma perduoti nuteistiesiems siunčiant laiškus Šiais atvejais vokų
atplėšimo procedūros metu narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimas į įstaigą yra užkardomas.
3. 1-ame ir 3-iame sektoriuje pradėti taikyti programą, skirtą darbui su nuteistaisiais, kurie
drausmine tvarka buvo bausti už apsvaigimą
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. birželio 12 d. įsakymu
Nr. V-229 „Dėl Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 3-iame sektoriuje
patvirtinimo“ ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. V-528 „Dėl programos, darbui su nuteistaisiais, kurie bausmę atlieka 1-ame sektoriuje
ir drausmine tvarka buvo bausti už apsvaigimą, patvirtinimo“ buvo patvirtintos socialinės
reabilitacijos programos, skirtos darbui su nuteistaisiais, kurie drausmine tvarka buvo bausti už
apsvaigimą, analogiška programa keletas metų yra vykdoma 2-ame sektoriuje.
Pagrindinis programos tikslas – formuoti neigiamą nuteistųjų požiūrį į alkoholinių gėrimų
ar jų surogatų bei narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, diegti
jiems sveiko gyvenimo vertybines nuostatas ir kontroliuoti jų elgesį, siekiant užkardyti kvaišalų ar
svaigalų įsigijimą ir vartojimą.
Į šią programą įrašomi nuteistieji, kurie bausti už apsvaigimą: kai yra nustatomas atvejis, kai
nuteistasis pataisos įstaigoje vartojo alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas.
4.3 Priemonė Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei
jų pirmtakų (prekursorių) paklausos mažinimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, kodas 01-02-04
Siųsti specialistus į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos organizuojamas stažuotes ES šalių bausmių vykdymo institucijose, kuriose vykdoma nuo
narkotinių medžiagų priklausomų asmenų reabilitacija
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Atsižvelgiant į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
2015 m. gruodžio 10 d. raštą Nr. 1S-4499 „Dėl tarnybinės komandiruotės“, 2015 m. gruodžio 16-20
dienomis įstaiga siuntė du darbuotojus į tarptautinius mokymus apie priklausomų asmenų agresijos
valdymą vykusius Varšuvoje (Lenkijos Respublika).
Siųsti specialistus į kvalifikacijos tobulinimo mokymus narkomanijos prevencijos tema
Atsižvelgiant į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
2015 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 1S-4429 „Dėl organizuojamų mokymų“, 2015 m. gruodžio 11 d.
įstaiga siuntė du įstaigos pareigūnus į tęstinius mokymus – vedančių Įžanginės grupės užsiėmimus
laisvės atėmimo vietų įstaigose, kurie vyko Marijampolės pataisos namuose.
4.4 Priemonė Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, kodas 01-03-01
Šiai priemonei skirtos lėšos buvo naudojamos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos personalo darbo užmokesčiui išmokėti, užtikrinti darbuotojų materialinį aprūpinimą,
tinkamas darbo sąlygas bei socialines garantijas, prekių ir paslaugų įsigijimui (ryšių paslaugos,
transporto išlaikymas, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas, ilgalaikio materialiojo turto einamasis
remontas, kitos prekės). Ataskaitiniu laikotarpiu priemonei buvo panaudota 8389364,00 Eur.
1. Atlikti įstaigos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų tarnybos ir darbo
drausmės patikrinimus
2015 metais Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai vykdant prevencines priemones,
esant gautai informacijai apie galimai padarytus ar daromus tarnybos ar darbo drausmės pažeidimus,
atliko įvairaus pobūdžio netikėtus patikrinimus:
1) įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš įstaigos darbuotojų ir pareigūnų apžiūras ir jų daiktų
patikrinimus;
2) įvažiuojančio ar išvažiuojančio transporto priemonių;
3) budinčiųjų pamainų (tarnybos organizavimą);
4) įstaigos pataisos pareigūnų pildomos dokumentacijos;
5) dėl neblaivumo;
6) ar įstaigos pareigūnai, valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai nepažeidinėję elgesio
taisyklių nedarbingumo metu;
7) kitus.
2015 metų pirmą pusmetį, esant įtarimams dėl pareigūno netinkamo elgesio, buvo vykdomas
stebėjimas ir išaiškėjus konkrečioms aplinkybėms buvo pradėtas patikrinimas dėl galimų tarnybinių
nusižengimų. Atlikti galimų tarnybinių nusižengimų patikrinimą Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-251 „Dėl pareigūnų galimų
tarnybinių nusižengimų patikrinimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta komisija.
Atliekant tarnybos ir darbo drausmės patikrinimus Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir
Personalo skyriaus darbuotojai atliko patikrinimą, kaip Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos pataisos pareigūnai, kurie turi leidimą dirbti kitą darbą, deklaruoja informaciją apie ryšius
su juridiniais asmenimis. Apie patikrinimo rezultatus buvo surašytas 2015 m. spalio 21 d. aktas Nr.
LD-4116 „Dėl atlikto patikrinimo“. Taip pat Kriminalinės žvalgybos skyrius atliko pareigūnų
važiavimo išlaidų ataskaitų patikrinimą, kurio metu užfiksuoti pažeidimai įforminti 2015 m.
rugpjūčio 24 d. akte Nr. 37(3)-857 „Dėl atlikto pareigūnų važiavimo išlaidų ataskaitų patikrinimo“.
2. Parengti ir patvirtinti apsaugos ir priežiūros postų planus
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-174
„Dėl darbo grupių parengti apsaugos ir priežiūros postų planų projektus sudarymo“ buvo sudarytos
darbo grupės parengti 1-o, 2-o ir 3-io sektorių apsaugos ir priežiūros postų planų projektus.
2015 metų lapkričio mėnesį Apsaugos postų planai ir Priežiūros postų planai, suderinus su
Kalėjimų departamentu, buvo patvirtinti įstaigos direktoriaus (1-o sektoriaus Apsaugos postų planas
2015-11-12, Nr. LD-4528, 1-o sektoriaus Priežiūros postų planas 2015-11-12, Nr. LD-4529, 2-o
sektoriaus Apsaugos postų planas 2015-11-16, Nr. LD-4549, 2-o sektoriaus Priežiūros postų planas
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2015-11-16, Nr. LD-4548, 3-io sektoriaus Apsaugos postų planas 2015-11-12, Nr. LD-4530, 3-io
sektoriaus Priežiūros postų planas 2015-11-12, Nr. LD-4531).
3. Parengti atnaujintą Bendrųjų veiksmų susidariusių ypatingai situacijai įstaigoje plano
projektą ir jį suderinti su reikiamomis teisėsaugos institucijomis
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu
Nr. V-178 „Dėl darbo grupės parengti bendrųjų veiksmų, susidarius ypatingai situacijai įstaigoje,
plano projektą sudarymo“ sudaryta darbo grupė, kuriai buvo pavesta iki 2015 m. birželio 1 d. parengti
atnaujintą Bendrųjų veiksmų, susidarius ypatingai situacijai įstaigoje, plano projektą ir iki 2015 m.
spalio 1 d. suderinti su reikiamomis teisėsaugos institucijomis.
Bendrųjų veiksmų, susidarius ypatingai situacijai įstaigoje, plano projektas buvo parengtas
ir išsiųstas atitinkamoms institucijoms derinti, tačiau žodiniu Kalėjimų departamento nurodymu
minėto plano derinimas buvo sustabdytas ir veiksmas nebuvo įvykdytas.
4. Siųsti įstaigos pareigūnus, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal
darbo sutartis į kvalifikacijos kėlimo mokymus
Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tobulinusių
kvalifikaciją, skaičius: metinis planas – 250, įvykdymo rezultatas – 338, įvykdymo procentas – 135.
5. Organizuoti tarnybos Kalėjimų departamente statuto keitimo įstatymo nuostatų
įgyvendinimą Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje (Teisingumo ministro nustatytas
veiklos uždavinys (užduotis) 2015 metams įstaigos vadovui)
2015 m. sausio 23 d. buvo patvirtintas Priemonių Lietuvos Respublikos tarnybos Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimo įstatymui
įgyvendinti įstaigoje planas (reg. Nr. LD-217) bei įgyvendintos šios priemonės:

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-871 patvirtinta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
struktūra.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymu
Nr. V-100 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pataisos pareigūnų pareigybių sąrašo
tvirtinimo“ patvirtintas pataisos pareigūnų pareigybių sąrašas.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymu
Nr. V-101 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos karjeros valstybės tarnautojų
pareigybių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas.

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. kovo 6 d. įsakymu
Nr. V-102 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybių sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių sąrašas.

Struktūrinių padalinių vadovams buvo pavesta peržiūrėti savo skyrių/tarnybų nuostatus
bei padalinio kompetencijai priskirtus teisės aktus. Vadovaujantis pavedimu buvo naujai patvirtinti
1-o, 2-o ir 3-io sektorių Apsaugos ir priežiūros skyrių nuostatai ir pareigybių aprašymai, taip pat
atlikti pakeitimai Personalo skyriaus, Administracijos reikalų skyriaus, Kriminalinės žvalgybos
skyriaus, Buhalterinės apskaitos skyriaus, Įskaitos skyriaus nuostatuose.

2015 m. sausio 27 d. raštu Nr. S-2509 „Dėl bendro atstovo skyrimo“ buvo kreiptasi į
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininką ir Kauno apskrities
policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos komiteto pirmininką prašant skirti vieną
bendrą atstovą į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos atrankos komisijos narius. 2015 m.
sausio 30 d. raštu Nr. 24 buvo gautas pasiūlymas skirti Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos
darbuotojų profesinės sąjungos narį Dainių Čekauską.

Į įstaigos pataisos pareigūnų tarnybinius elektroninius paštus buvo išsiųsta informaciją
dėl tarnybos pratęsimo tvarkos pasikeitimo. Taip pat padalinių viršininkams buvo pavesta šią
informacija pateikti rytinių pasitarimų metu pavaldiems pareigūnams.

Parengti ir su 1-o, 2-o ir 3-io sektorių Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkai
suderinti kuratorių sąrašai. Į kvalifikacijos tobulinimo renginį tema „Kuratorių rengimas“ įstaiga
siuntė 2015 m. kovo 16-17 dienomis 10 pareigūnų, 2015 m. balandžio 20-21 dienomis 1 pareigūną,
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2015 m. birželio 1-2 dienomis 1- pareigūną, 2015 m. birželio 10-11 dienomis 1 pareigūną. Plano
vykdymo rezultatai buvo aptarti vadovybės ir Personalo skyriaus viršininko pasitarimo metu (2015
m. kovo 4 d. protokolas Nr. 1104).
6. Pagal kompetenciją vykdyti Norvegijos tiesioginio finansavimo mechanizmo projektų
veiklų įgyvendinimą (Teisingumo ministro nustatytas veiklos uždavinys (užduotis) 2015 metams
įstaigos vadovui)
Pagal kompetenciją įstaiga dalyvauja Norvegijos tiesioginio finansavimo mechanizmo
projektų veiklose. 2014 metais Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pasirašė 4
bendradarbiavimo sutartis dėl dalyvavimo projektuose pagal Norvegijos finansinio mechanizmo
finansuojamas programas:
1) Dėl 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamos programos LT14
„Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto „Sudaryti sąlygas sumažinti Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos 3-ojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų
pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“ įgyvendinimo (2014-01-30, Nr. ST-19/76-26).
2) Dėl 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamos programos LT14
„Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto Sąlygų įkalintiems asmenims, priklausantiems
pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“ įgyvendinimo (2014-01-30 Nr. ST-9/76-29).
3) Dėl 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamos programos LT14
„Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos
įstaigose, skaičiaus sumažinimas, įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas“ įgyvendinimo
(2014-06-27 Nr. ST-62/76-104).
4) Dėl 2009-2014 Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamos programos LT14
„Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto „Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų
stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“ įgyvendinimo (2014-01-30 Nr. ST16).
Sudaryti sąlygas
sumažinti
Pravieniškių
pataisos namųatvirosios
kolonijos 3ojoje valdyboje
laisvės atėmimo
bausmę
atliekančių
nuteistųjų
pakartotinio
nusikalstamumo
atvejų skaičių

Sąlygų
įkalintiems
asmenims,

Įstaiga nuolat sudarė sąlygas projekto vykdytojų užsakytų darbų ar
paslaugų teikėjams lankytis 3-ame sektoriuje, atlikti rekonstruotinų pastatų
techninę ekspertizę, sektoriaus teritorijos topografinius matavimus, vėliau
techninio ir darbo projekto rengėjams nuodugniai apžiūrėti ir išanalizuoti
statinius, su jais susijusias komunikacijas bei apsaugos perimetrą, kuriame
projektuojamos modernios techninės ir inžinerinės apsaugos priemonės.
Projektuotojams pateikta visa reikalinga įstaigos dokumentacija.
Įstaiga organizavo sektoriaus darbuotojų informavimą apie projektą
ir jo eigą.
Pataisos namai nusistatė kriterijus, kuriais vadovaujantis bus
parinkti nuteistieji, liekantys 3-ame sektoriuje rekonstrukcijos darbų metu,
taip pat parenkami nuteistieji, kurie bus perkelti į kitus įstaigos sektorius bei
nuteistieji, kurie turės būti išgabenti iš pataisos namų į kitas įkalinimo
įstaigas.
Pataisos namuose buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė ir teikė
direktoriui tvirtinti „Dalies 3-io sektoriaus nuteistųjų įdarbinimo, apsaugos,
priežiūros, socialinės reabilitacijos organizavimo priemonių planą“, kuriame
nustatomos tinkamo nuteistųjų, likusių sektoriuje rekonstrukcijos darbų
metu, bausmės atliko užtikrinimo priemonės. Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkričio
27 d. įsakymu Nr. V-463 „Dėl priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintas
Nuteistųjų perkėlimo priemonių planas.
Dėl nuteistųjų perkėlimo šiuo metu rengiami ir derinami nuteistųjų sąrašai
Pradėjus įgyvendinti šį projektą įstaigai teko itin skubiai atlaisvinti
šiam centrui pasirinktą pastatą, kur iki projekto įgyvendinimo pradžios
nuolat bausmę atlikdavo apie 120 nuteistųjų. Skubiai reorganizuotos
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priklausantiems
pažeidžiamoms
grupėms,
gerinimas

nuteistųjų diferencijavimo šiame sektoriuje nuostatos, perskirstyti ir
perkraustyti tarp būrių ir lokalinių sektorių nuteistieji. Prireikė žmogiškųjų
ir finansinių išteklių patalpų įrengimui ar sutvarkymui. Perkraustymo metu
ir po jo kriminogeninė būklė sektoriuje išliko stabili.
Remonto darbų vykdymo metu įstaiga sudarė visas sąlygas
intensyviam rangovo personalo darbui, sudarytos sąlygos patekti į sektoriaus
teritoriją ir vykdyti darbus tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais.
Kadangi projekto rangos darbų sutartis neapėmė kai kurių už
pastato ribų reikalingų atlikti darbų, šiuos darbus įstaiga vykdė savo
iniciatyva bei turimų asignavimų lėšomis. Išbetonuoti ir sutvarkyti šio
lokalinio sektoriaus takai, apželdinimas, suremontuota ir perdažyta lauko
pavėsinė, sutvarkyta nuogrinda aplink pastatą. Visų atliktų darbų vertė apie
20 tūkst. Eur. Taip pat yra sprendžiamas klausimas dėl galimybės ateityje
šiame lokaliniame sektoriuje įrengti vaizdo stebėjimo kameras, kas prisidėtų
prie kriminogeninės būklės prevencijos gerinimo, bei pagerintų čia bausmę
atliksiančių nuteistųjų kontrolę ir saugumą.
Įstaiga intensyviai rengiasi ir šio centro veiklos užtikrinimui ir
kokybei po projekto įgyvendinimo pabaigos. Įstaigos psichologai ir
socialinės reabilitacijos darbuotojai, kurie dirbs šiame centre, lankėsi
Vilniaus bei Alytaus pataisos namuose, kur jau veikia panašaus pobūdžio
centrai, keitėsi su kolegomis gerąja patirtimi, domėjosi šiuose centruose
taikomomis programomis. Centro veikla bus grindžiama atskira priklausomų
nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programa, kuri
patvirtinta Kalėjimų departamento prie LR TM 2012 m. birželio 25 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V-211 „Dėl Nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos
bausmių vykdymo sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų
nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos
programų aprobavimo“. Programos struktūrą sudaro 3 etapai. Pirmajame
etape bus tiriama nuteistųjų motyvacija dalyvauti šioje programoje.
Antrajame bus vykdoma pagrindinė stacionarioji reabilitacija. Trečiasis
etapas – palaikomoji poreabilitacinė terapija. Programa bus tobulinama ir
pagal jos taikymo metu gautas žinias bei patirtį.

Nuteistųjų,
laikomų uždaro
tipo pataisos
įstaigose,
skaičiaus
sumažinimas,
įsteigiant 4
naujas atviro
tipo pataisos
įstaigas

Projekto vykdytojai iš įstaigos turimo šiuo metu neeksploatuojamo
nekilnojamojo turto pasirinko statinį, jų nuomone tiksiantį Pusiaukelės namų
įrengimui. Tačiau jų parinktam tiekėjui pradėjus vykdyti projektavimo
darbus paaiškėjo, kad statinio ir su juo susijusių tinklų remontas yra per
brangus (preliminari reikalinga suma siekė apie 300 tūkst. Eur). Teisingumo
ministerijai priėmus sprendimą, kad investuoti tiek lėšų į minėtą statinį nėra
tikslinga, įstaigos atstovai pasiūlė kitą galimai tinkamą alternatyvą – įrengti
pusiaukelės namus administraciniame pastate, šalia 1-ojo sektoriaus
esančiame, kuriame po įstaigos reorganizacijos ir administracinio personalo
optimizavimo yra dalis nenaudojamų patalpų. Pastate veikia visos
komunikacijos, jis yra prižiūrimas ir šildomas. Derinimas dėl šio pastato
panaudojimo galimybių su projekto vykdytojais buvo baigtas, siūlymui buvo
pritarta.
Pravieniškių pataisos namų vadovybė organizavo susitikimą su
Pravieniškių bendruomenės atstovais. Susitikimo metu pristatyti planai prie
įstaigos steigti norvegiško modelio Pusiaukelės namus, paaiškinta tokios
naujovės koncepcija ir laukiami rezultatai. Atsakyta į bendruomenės atstovų
susirūpinimą dėl kriminogeninės situacijos miestelyje pokyčių ir kitų galimų
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grėsmių pradėjus veikti šiai įstaigai. Bendruomenės atstovams pateikus visą
rūpimą informaciją, neigiamo nusiteikimo dėl miestelyje atsirasiančių
Pusiaukelės namų jie neturėjo, miestelio seniūnė išsakė prašymą, kad
įsteigus Pusiaukelės namus būtų ieškoma naujų bendradarbiavimo su
seniūnija ir bendruomene formų, prisidedant prie miestelio tvarkymo ir
švarinimo darbų.
Įkalinimo
įstaigų
personalo
kompetencijų
stiprinimas,
skiriant daugiau
dėmesio įkalintų
asmenų
mokymui

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija parinko ir skyrė
projektui 4 darbuotojus, turinčius gerus anglų kalbos įgūdžius, stažuotis
Norvegijos Karalystėje ir parengti pareigūnų bei nuteistųjų mokymams
skirtas programas. Buvo sudarytos sąlygos šiems pareigūnams tarnybos
metu 4 kartus (2015-01-19-2015-01-23, 2015-03-16-2015-03-20, 2015-0407-2015-04-11, 2015-04-27-2015-05-01) išvykti į savaitės trukmės
stažuotes į Oslą lankytis Norvegijos bausmių vykdymo sistemos pareigūnų
akademijoje, siekiant parengti mokymo programas ir vykdyti mokymus
Lietuvos bausmių vykdymo sistemos darbuotojams ir nuteistiesiems,
įgyvendinant Projekto 2.1.2, 2.1.3 veiklas.
Komandiruočių į Norvegijos Karalystę metu bei grįžus iš jų buvo
kuriama programa nuteistiesiems tema „Motyvacija dirbti ir socialinių
įgūdžių stiprinimas“. Programos trukmė 24 akademinės valandos.
Programos tikslas – gerinti socialinius įgūdžius ir stiprinti nuteistųjų
motyvaciją dirbti. Programos rengėjos Renata Kasperienė ir Giedrė
Nomeikienė. Pagal šią programą 2015 m. spalio – lapkričio mėnesiais buvo
vedami nuteistųjų mokymai. Viso pravesta 10 mokymų grupių, mokymus
sėkmingai baigė 200 nuteistųjų.
Įstaiga parinko 34 jaunesniuosius pareigūnus, kurie mokymų metu
bus perkvalifikuoti dirbti rekonstruoto 3-ojo sektoriaus dinaminėje
apsaugoje ir vykdys kai kurias su nuteistųjų socialine reabilitacija susijusias
funkcijas. Parenkant darbuotojus pagrindiniai kriterijai buvo šių darbuotojų
motyvacija bei įgytas išsilavinimas. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos direktoriaus 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 11-492 „Dėl
dalyvavimo mokymuose“ buvo sudarytos dvi mokymų grupės, į kurias
įtraukti pataisos pareigūnai dalyvauja mokymuose tema „Prižiūrėtojų
parengimas dirbti dinaminėje apsaugoje“. Mokymai vyksta pagal patvirtintą
grafiką nuo 2015 m. spalio 22 d., mokymų pabaiga 2016 m. vasario 11 d.
Per ataskaitinį laikotarpį Projekto mokymuose dalyvavo 143
įstaigos darbuotojai. Mokymai vyko temomis: „Bendravimo įgūdžių ir
komandinio darbo tobulinimas”, „Konfliktinės situacijos ir jų sprendimo
būdai“, „Bendravimo su skirtingomis įkalintų asmenų grupėmis įgūdžiai“,
„Motyvacinio pokalbio metodo taikymas“, „Savižudybių ir autoagresijos
prevencija įkalinimo įstaigose“, ,,Laisvės atėmimo vietų įstaigų jaunesniųjų
pareigūnų integracija į įkalintų asmenų resocializacijos procesą“, „Įkalintų
asmenų fizinės ir psichinės sveikatos problemos“, ,,Savižudybių ir
autoagresijos prevencija“.

Įstaiga taip pat nuolat prisideda prie visų minėtų projektų viešinimo tikslinėms grupėms,
apie pasibaigusius projektų įgyvendinimo etapus projektų vykdytojų pateikta informacija talpinama
įstaigos interneto svetainėje. Informacija apie projektų eigą platinama darbuotojų susirinkimuose, taip
pat pagal tikslines grupes – ir įstaigos nuteistiesiems. Įstaiga sudarė sąlygas ir padėjo surengti 1-ojo
projekto pristatymą žiniasklaidai (spaudos konferenciją), taip pat sudarė galimybes visų projektų
viešinimą atliekančių žiniasklaidos priemonių atstovams lankytis įstaigos vidaus teritorijoje. Įstaiga
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pasirengusi ir kitokio pobūdžio efektyviam bendradarbiavimui, siekiant sėkmingai įgyvendinti
Kalėjimų departamento sistemoje vykdomus projektus.
7. Tęsti pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su kitomis valstybės institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais juridiniais asmenimis socialinio darbo su nuteistaisiais
srityje vykdymą ir siekti pasirašyti naujas sutartis (Teisingumo ministro nustatytas veiklos uždavinys
(užduotis) 2015 metams įstaigos vadovui)
Vertinimo kriterijus
Siektina reikšmė
2015 m. rezultatas
2015 metais
2
2
Pasirašytos savanoriško darbo atlikimo sutartys
(bendradarbiavimo sutartys)
Tęsiamas
Tęsiamas
Tęstas bendradarbiavimas,
vadovaujantis
bendradarbiavimas
pasirašytomis savanoriško darbo atlikimo bendradarbiavimas
sutartimis ar bendradarbiavimo sutartimis, su
kitomis
valstybės
institucijomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitais
juridiniais asmenimis socialinio darbo su
nuteistaisiais srityje
7.1. 2015 metų pabaigoje buvo pasirašytos dvi naujos bendradarbiavimo sutartys, t. y. su
Vilniaus arkivyskupijos Caritu ir asociacija „Kelias į laimę“.
Vilniaus arkivyskupijos Caritas įsipareigojo: atsižvelgiant į turimus resursus užtikrinti
reguliarų lankymąsi Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ne mažiau du kartus per
mėnesį; asmenims, po bausmės atlikimo besirengiantiems grįžti į Vilniaus regioną teikti individualią
socialinę pagalbą, ruošiant išėjimui į laisvę; išėjusiems į laisvę asmenims toliau teikti individualią
socialinę pagalbą įdarbinimo, socialinės paramos, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitų
socialinių, teisinių ir psichologinių problemų sprendimo klausimais.
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija ir asociacija „Kelias į laimę“, siekdamos
pagerinti nuteistųjų socialinės reabilitacijos sąlygas, numatė bendradarbiauti gerinant nuteistųjų
psichologinį mikroklimatą, dvasingumą ir kultūrinį išprusimą vykdant projektą „Harmonija muzikoje
ir dvasioje“. Asociacija „Kelias į laimę“ įsipareigojo: organizuoti paskaitas suteikiant bendrųjų
žmogaus būties ir dvasinės harmonijos siekiams reikiamų žinių; pravesti edukacinius užsiėmimus,
siekiant suteikti psichologinių žinių bei supažindinti su vokalo valdymo pagrindais; organizuoti
diskusijas, pokalbius susikaupimo ir maldos reikšmės suvokimui; aprūpinti nuteistuosius
psichologine ir dvasine literatūra; organizuoti instrumentinės ir vokalinės muzikos koncertus.
7.2. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija yra iki 2015 metų pasirašiusi šias
savanoriško darbo atlikimo sutartis ar bendradarbiavimo sutartis su asociacijomis ir
nevyriausybinėmis organizacijomis, t. y.:
1) Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos liaudies buities muziejumi (2012 m. rugsėjo
12 d., Nr. 76-66);
2) Savanoriško darbo atlikimo sutartis (susitarimas) su Klaipėdos krikščioniškuoju
centru „Nepajudinamas pamatas“ (2013 m. sausio 24 d., Nr. 76-27);
3) Savanoriško darbo atlikimo sutartis (susitarimas) su Lietuvos Narkomanų anonimų
tarnybos komitetu (2013 m. kovo 15 d., Nr. 76-38);
4) Bendradarbiavimo sutartis su Asociacija Pravieniškių 2 bendruomene (2013 m. kovo
20 d., Nr. 76-39);
5) Bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuru (2013 m. kovo 18 d., Nr. 76-69);
6) Bendradarbiavimo sutartis su Antras šansas (2013 m. balandžio 29 d., Nr. 76-67);
7) Savanoriško darbo atlikimo sutartis su UAB „Patikima praktika“ (2013 m. birželio
20 d., Nr. 76-91);
8) Savanoriško darbo atlikimo sutartis (susitarimas) su Baltijos „Gyvenimo meno“
labdaros ir paramos fondu ( 2013 m. lapkričio 7 d., Nr. 77-136);
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9) Bendradarbiavimo sutartis su VšĮ LAAT Patikėtinių taryba (2014 m. birželio 10 d.,
Nr. 76-98);
10) Bendradarbiavimo sutartis su Kauno Panemunės senelių namais (2014 m. rugpjūčio
11 d., Nr. 76-11).
Per 2015 metus įstaiga bendradarbiavo su visomis asociacijomis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis. Tačiau galima teigti, kad aktyviausiai įstaiga bendradarbiauja su Lietuvos liaudies
buities muziejumi, kuriame nuteistieji dirba netik pagalbinius darbus bet ir dalyvauja socialinėse
akcijose. Pavyzdžiui, 2015 m. kovo 20 d. Tarptautinės Žemės dienos proga kalinių pagaminti inkilai
buvo įkelti į muziejaus teritorijoje esančiose Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos sodybose bei
muziejaus parkuose augančius medžius. Inkilus muziejaus teritorijoje į medžius padėjo sukelti 6
nuteistieji, kuriuos gamino taip pat 6 nuteistieji. Iš viso įvairiose muziejaus vietose įkelta net 20 naujų
pataisos įstaigos nuteistųjų rankų darbo inkilų.
Nuteistieji, bausmę atliekantys atviroje kolonijoje, bendradarbiaujant su asociacija
„Pravieniškių II bendruomenė“, aktyviai dalyvavo renginiuose, organizuojamuose Pravieniškių
gyvenvietėje. Išskirti galima tokius renginius kaip „PRAVIENIADA“, kur varžėsi sportinėse
rungtyse ne tik bendruomenės atstovų komandos, bet ir nuteistųjų komanda. Nuteistieji dalyvavo ir
„Protų mūšio“ kovose, rungdamiesi su kitomis komandomis. Pastarajame projekte dalyvauja ne tik
atviroje kolonijoje bausmę atliekantys nuteistieji, „Protų mūšio“ kovos organizuojamos ir pataisos
namų sąlygomis atliekantiems nuteistiesiems.
Lietuvos Carito projektas „Teistų asmenų globa ir reintegracija“ įstaigos 1-ame sektoriuje
teikia kompleksinę socialinę ir sielovadinę pagalbą nuteistiesiems, veda Alfa kursus (evangelizacinis
kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai
išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi).
Įgyvendindamos savanoriško darbo atlikimo ar bendradarbiavimo sutartis, nevyriausybinės
organizacijos įsipareigojo teikti nemokamas socialinės ar dvasinės pagalbos paslaugas, lankyti ir
dalyvauti Narkomanų anonimų (NA) savanorių vedamuose grupiniuose užsiėmimuose, teikti
metodinę medžiagą, susijusią su psichotropinių medžiagų vartojimo žala, infekcinių ligų plitimu ir
panašiai. Bendradarbiavimo aktyvumui didelės įtakos turi šių organizacijų finansinės galimybės.
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija įsipareigojimus pagal sutartis vykdė ir ginčių
dėl sutarčių vykdymo nebuvo.
8. Tobulinti Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje bausmę atliekančių
nuteistųjų resocializacijos procesą (Teisingumo ministro nustatytas veiklos uždavinys (užduotis) 2015
metams įstaigos vadovui)
Vertinimo kriterijus
Į socialinės programos „Langas į nuteistojo pasaulį“
veiklas įtraukta nuteistųjų
Vykdyta nuteistųjų socialinė reabilitacija įstaigoje,
organizuojama pagal ne mažiau kaip 14 patvirtintų
socialinės reabilitacijos programų

Organizuoti pasitarimai su Kaišiadorių rajono
apylinkės teismo ir teritorinės prokuratūros
atstovais, kuriuose būtų aptartos su nuteistųjų
lygtiniu paleidimo procesu susijusios problemos ir
galimybės efektyvinti lygtinio paleidimo procesą

Siektina reikšmė
2015 metais
≥20

2015 m. rezultatas

14

15 (keturios
programos yra
patvirtintos skirtingais
įsakymais ir vykdomos
skirtinguose
sektoriuose, tačiau jų
turinys (programos
tikslas, uždaviniai) yra
panašūs, todėl
skaičiuojama kaip
viena programa)
2

≥2

25

18
8.1. Socialinė programa „Langas į nuteistojo pasaulį“ buvo patvirtinta Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-608 „Dėl socialinės
programos „Langas į nuteistojo pasaulį“ patvirtinimo“. Ji skirta nuteistojo socialinių ryšių su
artimaisiais stiprinimui bei bendravimo ir socialių įgūdžių gerinimui, nuteistojo resocializacijos
proceso individualizavimui, taip pat skirta daryti teigiamą poveikį nuteistojo elgesiui.
Programoje dalyvauja nuteistasis, jo artimieji (tėvai, suaugę broliai ir seserys, žmona,
pilnamečiai vaikai), už programos vykdymą atsakingi yra Psichologinės tarnybos psichologai, 1-o,
2-o ir 3-io sektorių Socialinės reabilitacijos skyrių pataisos pareigūnai bei 1-o, 2-o ir 3-io sektorių
Apsaugos ir priežiūros skyrių pataisos pareigūnai.
Per 2015 į programą buvo įtraukti 25 nuteistieji, iš jų 1-ame sektoriuje – 6, 2-ame sektoriuje
– 11, 3-iame sektoriuje – 8.
2015 metais programoje dalyvavusių nuteistųjų artimiesiems buvo sudarytos galimybės
susipažinti su nuteisto asmens gyvenimo sąlygomis įstaigoje, buvo stengiamasi skatinti bendravimą,
bei motyvuoti nuteistąjį spręsti savo problemas, pavyzdžiui, skatinti laikytis režimo reikalavimų,
įsidarbinti, dalyvauti pozityvaus užimtumo priemonėse ir panašiai.
8.2. Įstaigoje bausmę atliekantys nuteistieji buvo įtraukiami į šias socialinės reabilitacijos
programas:
1) Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio
švietimo programa (1-ame, 2-ame ir 3-iame sektoriuose);
2) Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų integracijos į visuomenę programa (1ame, 2-ame ir 3-iame sektoriuose);
3) Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa (1-ame, 2-ame ir 3iame sektoriuose);
4) Langas į nuteistojo pasaulį (1-ame, 2-ame ir 3-iame sektoriuose);
5) Alternatyviosios reabilitacijos centro programa (2-ame sektoriuje);
6) Nuteistųjų pataisos programa (1-ame sektoriuje, 2-ame sektoriuje);
7) Nuteistųjų saviraiškos centro programa (2-ame sektoriuje);
8) Nuteistųjų socialinės integracijos programa (2-ame sektoriuje);
9) Programa, skirta darbui su nuteistaisiais, atliekančiais bausmę atvirosios kolonijos
sąlygomis, kurie drausmine tvarka buvo bausti už apsvaigimą (2-ame sektoriuje);
10) Programa, skirta darbui su nuteistaisiais, kurie bausmę atlieka 2-ame sektoriuje ir
drausmine tvarka buvo bausti už apsvaigimą (2-ame sektoriuje);
11) Socialinio ugdymo centro programa (2-ame sektoriuje);
12) Sporto klubo „Padėk sau“ programa (2-ame sektoriuje);
13) Tipinė individualaus darbo su nuteistuoju, kuris vadovaujasi kriminalinės subkultūros
tradicijomis, programa (3-iame sektoriuje);
14) 3-iame sektoriuje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų pataisos programa (3iame sektoriuje);
15) Nuteistųjų areštu laisvalaikio užimtumo programa (areštinėje)
16) Nuteistųjų areštu rengimo paleidimui programa (areštinėje).
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. birželio 12 d. įsakymu
Nr. V-229 „Dėl Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos 3-iame sektoriuje
patvirtinimo“ ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 7 d.
įsakymu Nr. V-528 „Dėl Programos, darbui su nuteistaisiais, kurie bausmę atlieka 1-ame sektoriuje
ir drausmine tvarka buvo bausti už apsvaigimą, patvirtinimo“ buvo patvirtintos socialinės
reabilitacijos programos, skirtos darbui su nuteistaisiais, kurie drausmine tvarka buvo bausti už
apsvaigimą. Analogiška programai keletas metų yra vykdoma 2-ame sektoriuje.
8.3. 2015 metais įstaigos direktorius ar atstovai dalyvavo pasitarimuose, kuriuose aptartos
su nuteistųjų lygtiniu paleidimo procesu susijusios problemos ir galimybės efektyvinti lygtinio
paleidimo procesą:
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 2015 m. balandžio 22 d. lydimi Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus
vyriausiosios specialistės Eglės Šliurpaitės Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje
apsilankė Kauno apygardos Kauno apylinkės prokuratūros 9 prokurorai, šios prokuratūros įstaigos
kiti darbuotojai ir studentai-praktikantai. Susitikimo metu vykusioje diskusijoje įstaigos
administracijos atstovai ir prokuratūros prokurorai apsikeitė nuomonėmis, pasiūlymais ir įžvalgomis
dėl bendro darbo rezultatų bei jų tobulinimo galimybių tiriant nusikalstamas veikas ikiteisminiuose
tyrimuose, taip pat nuteistųjų lygtinio paleidimo procese.
 2015 m. rugsėjo 7 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teisme vyko Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos direktoriaus, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjų ir Kauno
apylinkės prokuratūros, šeštojo skyriaus (Kaišiadorių) atstovų susitikimas, kuriame aptarti klausimai
dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo proceso ir jo problemų.
 2015 m. gruodžio 21 d. įstaigos atstovai dalyvavo Apskritojo stalo diskusijoje lygtinio
paleidimo iš pataisos įstaigų ir socialinio tyrimo išvadų taikymo klausimais, kuri vyko Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.
9. Pagal kompetenciją įgyvendinti papildomas kriminogeninės būklės prevencines
priemones (Teisingumo ministro nustatytas veiklos uždavinys (užduotis) 2015 metams įstaigos
vadovui)
Vertinimo kriterijus
Organizuotų papildomų kriminogeninės būklės
prevencijos priemonių skaičius
Pagal poreikį įvykdytos priemonės, kad visos
įstaigoje veikiančios ryšių blokavimo priemonės per
2015 metus funkcionuotų 100 proc.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus patvirtintame
personalo saugumo priemonių plane pagal
kompetenciją nustatytų priemonių įvykdymas 2015
metais – artimas 100 proc.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio
27 d. įsakymu Nr. V-39 patvirtintame korupcijos
prevencijos priemonių plane pagal kompetenciją
numatytų priemonių įvykdymas artimas 100 proc.

Siektina reikšmė
2015 metais
≥3

2015 m. rezultatas

100

100

100

100

100

100
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9.1. Vykdytos papildomos kriminogeninės būklės prevencijos priemonės:
1) Įeinančių į įstaigą (išeinančių iš jos) asmenų apžiūros ir jų daiktų netikėti patikrinimai,
kuriuos vykdė Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai ar įstaigos direktorius.
Sektorius
Patikrinimo data
Užfiksuoti pažeidimai
1-as sektorius
2015-03-13
Rasta 11 € pas SPT darbuotoją R. M.
1-as sektorius
2015-04-15
1-o sektoriaus APS pareigūno E. B. USB
laikmenoje rasta informacija nesusijusi su
tarnybine veikla
1-as sektorius
2015-06-17
Rastas mobiliojo ryšio telefonas pas 1-o
sektoriaus APS vyresnįjį prižiūrėtoją L. Z.
Rasti 53 € pas VĮ „Mūsų amatai“ meistrą J. Č.
Rasti 3,10 € VĮ „Mūsų amatai“ meistrą A. A.
1-as sektorius
2015-07-24
Pažeidimų neužfiksuota
1-as sektorius
2015-08-25
Pas keturis 1-o sektoriaus APS jaunesniuosius
pareigūnus rasta vaistų.
1-as sektorius
2015-10-27
Pažeidimų neužfiksuota
2-as sektorius
2015-02-14
Pažeidimų neužfiksuota
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2-as sektorius

2015-04-09

2-as sektorius
2-as sektorius

2015-06-09
2015-04-30

2-as sektorius
2-as sektorius
2-as sektorius

2015-07-24
2015-09-25
2015-09-30

2-as sektorius

2015-10-12

2-as sektorius

2015-10-27

3-ias sektorius
3-ias sektorius

2015-03-18
2015-03-27

3-ias sektorius
3-ias sektorius
3-ias sektorius
3-ias sektorius

2015-04-30
2015-07-15
2015-09-16
2015-12-17

3-ias sektorius

2015-10-23

2-o sektoriaus APS pareigūnus V. I. ir V. G.
ir 2-o sektoriaus SRS pareigūną R. Z. USB
laikmenose rasti įrašai, nesusiję su tarnybine
veikla
Rasti 5 € pas PT pareigūnę J. J.
Patikrinimo metu rasta 15 € pas 2-o sektoriaus
APS viršininką S.C.
Pažeidimų neužfiksuota
Pažeidimų neužfiksuota
2-o sektoriaus APS vyresn. prižiūrėtojas D. Č.
nešėsi vaistus
2-o sektoriaus APS prižiūrėtojui R. M.
įteiktas siuntimas dėl neblaivumo nustatymo
Cigarečių pakelis be banderolės pas 2-o
sektoriaus APS inspektorių R. J.
Cigarečių pakelis su Baltarusijos Respublikos
banderole pas 2-o sektoriaus DBP S. N., taip
pat šis pareigūnas buvo tikrintas dėl
neblaivumo.
Pažeidimų neužfiksuota
Pas 3-io sektoriaus SRS pareigūną rastos 2
USB laikmenos
Rasti 145 € pas direktoriaus pavaduotoją V. T.
Pažeidimų neužfiksuota
Pažeidimų neužfiksuota
Rastas telefono pakrovėjas Asus pas 3-io
sektoriaus APS prižiūrėtoją J. J.
Rasti 4 eurai ir 10 centų, vaistai (CellCept 4
tabletės, Medrol 1 tabletė ir Rapamune 1
tabletė) pas SPT darbuotoją J. S.
Rasti vaistai (Bromhexine 10 tablečių,
Acetylsalicylic Acid 10 tablečių, GASTAL 6
tabletės ir Ibruprofen Lannacher 10 tablečių)
pas 3-io sektoriaus APS prižiūrėtoją A.S.
(išeinantį iš įstaigos)
Rastas medicininės paskirties purškalas
„Faringo spray“ 1 vnt. pas 3-io sektoriaus
APS prižiūrėtoją D. B.
Rasta 10 tablečių Ospomox pas 3-io
sektoriaus APS PBPV M. L.
Rasta 10 eurų pas UAB „Pontem“ darbuotoją
J. J.

2) Kriminalinės žvalgybos skyriaus atlikti transporto priemonių netikėti patikrinimai.
Sektorius
Patikrinimo
Užfiksuoti pažeidimai
data
2-as sektorius
2015-02-20
Patikrinti įvežami maisto produktai.
Pažeidimų ar trūkumų neužfiksuota
2-as sektorius
2015-02-20
Išvažiuojančių transporto priemonių iš
gamybinės įstaigos teritorijos su
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pagaminta produkcija patikrinimas.
Pažeidimų ar trūkumų neužfiksuota
3) 2-ame sektoriuje buvo įrengtos dvi naujos vaizdo kameros, skirtos stebėti 19-o būrio
patalpų sienas iš sektoriaus perimetro pusės bei įrengti judesio davikliai, siekiant sustiprinti nuteistųjų
apsaugą.
4) Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Kriminalinės žvalgybos skyrius penkis
kartus kreipėsi į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją dėl
prevencinės pareigūnų grupės pagalbos atliekant kratas 1-ame ir 3-iame sektoriuose.
5) 2015 m. vasario mėnesį įstaiga gavo paramą, dvi Belgų aviganių, malinua veislės
kalytes, kurias Paramos skirstymo komisijos posėdžio metu nuspręsta skirti įstaigos 1-o sektoriaus
apsaugai.
6) Siekiant gerinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietų
įstaigas užkardymą, gerinant įstaigų pareigūnų operatyvų tarpusavio bendradarbiavimą Kalėjimų
departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įstaigai perdavė radijo stotis
(MOTOTRBO DP1400), kurios buvo paskirstytos sektoriams.
9.2. Įstaigoje, atskirose 1-o ir 2-o sektoriaus teritorijose, yra įrengtos ryšio blokavimo
sistemos. 2015 metų vasario mėnesį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2-o sektoriuje
buvo suremontuota neveikianti GSM ryšio slopinimo sistema., pakeisti trys GSM aptikimo įrenginiai
Comstop ir trys GSM slopinimo įrenginiai Comsan. Remonto darbus atliko UAB „Sakura“, už juos
įstaiga sumokėjo 11906,62 eurų (PVM sąskaita faktūra serija SKA Nr. 1500102 ir PVM sąskaita
faktūra serija SKA Nr. 1500133). Po atliktų remonto darbų įstaigoje esantys mobiliojo ryšio aptikimo
ir slopinimo įrenginiai yra veikiantys.
9.3. Bausmių vykdymo sistemos personalo vidaus saugumo užtikrinimo priemonių planą
įstaiga pagal kompetenciją įvykdė 100 proc. Pagal kompetenciją buvo vykdytos plane numatytos
priemonės personalo administravimo, personalo parengimo tarnybai, drausmės praktikos, pareigūnų
materialinio techninio aprūpinimo, įstaigos infrastruktūros tvarkymo srityse.
Personalo administravimo srityje įstaigoje buvo užtikrintas optimalus pataisos pareigūnų
skaičius. Per 2015 metus buvo skelbta 31 atranka į laisvas pareigybes.
Nuo metų pradžios buvo priimti 39 darbuotojai, iš jų pataisos pareigūnų – 29 (iš jų 24
jaunesnieji pareigūnai), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – 10. Atleistų darbuotojų per 2015
metus, skaičius - 53, iš jų 40 pataisos pareigūnai (iš jų 23 jaunesnieji pareigūnai) ir 13 darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis. Metų pabaigoje buvo 46,75 laisvos pareigybės, iš jų: jaunesniųjų
pareigūnų – 17, vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų – 19, valstybės karjeros tarnautojų – 4 ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – 6,75.
Vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų susirinkimų metu buvo nuolat pažymima
tarnybų darbo kontrolės svarba (nuolat akcentuojama, kad alkoholinių gėrimų vartojimas ir buvimas
apsvaigusiems yra netoleruojamas, apie neatvykimus į tarnybą turi būti pranešama tiesioginiam
vadovui, esant būtinumui darbo vietą galima palikti tik esant tiesioginio vadovo leidimui ir panašiai).
1-o, 2-o ir 3-io sektorių Apsaugos ir priežiūros skyrių pareigūnams (instruktažų metu) nuolat
kalbama apie tarnybos organizavimą taip, kad į patalpas, zonas, lokalinius sektorius kartu patruliuoti
eitų ne mažiau kaip du pareigūnai.
Įstaiga kiekvieną ketvirtį pateikia duomenis apie nuobaudų ir paskatinimo priemonių
skyrimą pataisos pareigūnams Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos.
2015 metais už drausmės pažeidimus buvo bausta 15, iš jų du pareigūnai buvo atleisti iš
tarnybos (vienas už buvimą neblaiviu tarnybos metu). Dviem atvejais nuobaudos buvo skirtos
atsižvelgiant į Kalėjimų departamento rekomendacijas dėl galimai padarytų drausmės pažeidimų.
Vienam pataisos pareigūnui nuobauda – griežtas papeikimas, buvo skirta už administracinės teisės
pažeidimą (neblaivus viešojoje vietoje), atsižvelgiant į Kauno apskrities Kaišiadorių r. policijos
komisariato 2015 m. lapkričio 16 d. Administracinio tesės pažeidimo protokolą Nr. 63P-43563139-
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15. Didžioji dauguma nuobaudų buvo skirta atlikus tarnybinius patikrinimus, kai buvo gauta
duomenų apie galimai padarytą tarnybinį nusižengimą.
Atsakant į Kalėjimų departamento raštus buvo teikiami duomenys apie techninių priemonių
poreikį bei priimamas perduodamas turtas. 2015 metais Kalėjimų departamentas, siekdamas gerinti
narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietų įstaigas užkardymą, gerinant
įstaigų pareigūnų operatyvų tarpusavio bendradarbiavimą, perdavė įstaigai 117 radijo stočių ir 76
greito įkrovimo įkroviklius.
2015 metų pirmą ketvirtį įstaiga gavo paramos dvi Belgų aviganių, malinua veislės kalytes
(gimimo data 2012 m. rugpjūčio 5 d.).
9.4. Vykdant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų
priemonių planą, įstaiga vykdė šiuos veiksmus:
1) Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. gegužės 12 d.
įsakymu Nr. V-193 buvo paskirti asmenys, atsakingi už kovos su korupcija programos įgyvendinimo
2015 metų plane numatytų priemonių vykdymą;
2) asmenims atsakingiems už numatytų priemonių vykdymą, pavesta teikti informaciją
Kriminalinės žvalgybos skyriui;
3) paskirtas asmuo, kuris parengs Plano priemonių vykdymo ataskaitas ir pateiks Kalėjimų
departamentui iki 2015 m. liepos 10 d. ir 2016 m. sausio 10 d.;
4) 2015 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. S-26084 „Dėl plano vykdymo vertinimo kriterijaus“ dėl
plano 1 uždavinio „Nuolatinės korupcijos prevencijos politikos vykdymas“ priemonės „Taikyti
rotacijos principą kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose dirbančių Apsaugos ir priežiūros
skyriaus bei Socialinės reabilitacijos skyriaus jaunesniųjų pareigūnų ir pareigūnų tarnyboje“
nustatyto vertinimo kriterijaus „Taikytos rotacijos principas Kalėjimų departamentui pavaldžiose
įstaigose ne mažiau kaip 25 % jaunesniųjų pareigūnų ir pareigūnų dirbančių Apsaugos ir priežiūros
skyriuje bei Socialinės reabilitacijos skyriuje“ mažinimo, buvo kreiptasi į Kalėjimų departamentą.
Buvo pateikti argumentai, kad įstaiga gali neįvykdyti minėto kriterijaus dėl didelės jaunesniųjų
pareigūnų kaitos, pareigybių neužkomplektavimo, naujai priimamus į tarnybą pareigūnui reikia daug
laiko adaptuotis tarnybos vietoje, taip pat ir rotuotam į kitą įstaigos sektorių pareigūnui, dideliam
pareigūnų rotacijos mastui trukdo ir įstaigos geografinės padėties specifika.
Atsižvelgdamas į prašymą sumažinti minėto vertinimo kriterijaus reikšmę, Kalėjimų
departamentas pritarė ir leido sumažinti rotaciją iki 10 % jaunesniųjų pareigūnų ir pareigūnų,
dirbančių sektorių Apsaugos ir priežiūros skyriuose, tačiau paliko 25 % pareigūnams dirbantiems
sektorių Socialinės reabilitacijos skyriuose.
Pravieniškių pataiso namai-atviroji kolonija Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės kovos su korupcija
programos įgyvendinimo 2015 m. priemonių plano ataskaitą už 2015 metų I-ą pusmetį Kalėjimų
departamentui pateikė 2015 m. liepos 16 d. raštu Nr. S-19701, už 2015 metų II-ą pusmetį pateikta
2016 m. sausio 12 d. raštu Nr. S-707.
Vertinimo kriterijus
Užregistruotų nusikalstamų veikų, kurias įvykdė
asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, skaičius
Smurto atvejų tarp įkalintų asmenų mažėjimas (1am tūkst. nuteistųjų)
Pasipriešinimų pareigūnams atvejų mažėjimas (1am tūkst. nuteistųjų)
Pabėgimų iš saugomų objektų skaičius

Siektina reikšmė
2015 metais
71

2015 m. rezultatas

3,9

-60,6

3,9

44,4

0

0

130

9.5. Užregistruotų nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi įstaigoje, skaičius
viršija planinį. 2015 metais didžioji dauguma pradėtų ikiteisminių tyrimų sudarė nusikalstamos
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veikos susijusios su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, tai yra pataisos pareigūnai visais
atvejai radus neaiškios kilmės medžiagas (tarp jų ir medikamentus) pradėdavo tyrimą, išaiškėjus, kad
paimta medžiaga nėra narkotikai ar psichotropinės medžiagos tyrimas būdavo nutraukiamas.
9.6. 2015 metais užregistruoti 26 smurto tarp įkalintų asmenų atvejai, 2014 metais 18, taip
pat įvertinus faktą, kad 2015 metais mažėja nuteistųjų vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius įstaigoje,
šis vertinimo kriterijus yra neigiamas. Pažymėtina, kad priežasčių dėl didėjančio smurto atvejų
skaičiaus tarp nuteistųjų įstaiga įvardinti negali, kadangi išsamios analizės atlikta nebuvo, įtakos turi
vis dar egzistuojanti nuteistųjų kriminalinė subkultūra.
9.7. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruoti 2 (du) pasipriešinimo pareigūnams atvejai, per
2014 metų tą patį laikotarpį buvo užregistruoti 4 (keturi) atvejai.
10. Vykdyti efektyvų finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių valdymą (Teisingumo
ministro nustatytas veiklos uždavinys (užduotis) 2015 metams įstaigos vadovui)
Vertinimo kriterijus
Parengtas ir įvykdytas Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos lėšų taupymo 2015 metams
planas
1-ame sektoriuje naujose patalpose įrengta ir
pradėta eksploatuoti nauja nuteistiesiems skirta
parduotuvė
Įstaigos 1-ame, 2-ame ir 3-iame sektoriuose,
gyvenamųjų zonų lauko apšvietimui naudojami
energiją taupantys LED žibintai sudaro ne mažiau
80 proc. visų gyvenamųjų zonų lauko apšvietimo
žibintų
Organizuotų Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos atstovų susitikimų su įvairiomis švietimo
įstaigomis skaičius

Siektina reikšmė
2015 metais
Parengtas planas ir
įvykdytas planas

2015 m. rezultatas

Įrengta ir
eksploatuojama
nuteistųjų parduotuvė
80 proc.

Įvykdyta

80,2 proc

>5

13

Parengtas planas ir
įvykdytas planas

10.1. 2015 m. vasario 20 d. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus
buvo patvirtintas įstaigai skiriamų lėšų taupymo planas 2015 metams (reg. Nr. 25-066).
Plane buvo numatytos tokios priemonės, kaip: Socialinės reabilitacijos skyriaus būrių
viršininkams ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuoti nuteistųjų susirinkimus, kurių metu
motyvuoti bei aiškinti būtinybę taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, šilumą bei kitus resursus;
tęsti elektros lempų pakeitimą naujomis, elektros energiją taupančiomis lempomis; kreiptis į
Kalėjimų departamentą dėl leidimo skelbti nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimą; taupant biudžeto
asignavimus, nuteistiesiems pinigines išmokas skirti ir mokėti iš nuteistųjų socialinės paramos fondo
lėšų; ne darbo dienomis mažinti administracinio pastato patalpų šildymą; perduoti Valstybės turto
valdymo fondui nenaudojamas patalpas; sprendžiant įstaigos personalo siuntimą į kvalifikacijos
tobulinimo kursus ar seminarus, personalo kvalifikacijos tobulinimą organizuoti tik pačiais
svarbiausiais klausimais, atsisakyti mokamų seminarų; esant pareigūnų ar darbuotojų pageidavimui,
leisti juos nemokamų atostogų; internetinėje svetainėje paviešinti informaciją dėl galimybės
darbuotojams ir kitiems asmenims pervesti iki 2% mokėtino gyventojų pajamų mokesčio paramos
lėšų įstaigai; atidaryti atskirą banko sąskaitą 2 proc. paramos lėšoms kaupti ir parengti gautų lėšų
sąmatą; nuteistųjų laikymo sąlygų gerinimui naudoti tik nuteistųjų socialinės paramos fondo lėšas.
Įgyvendinant šį planą buvo vykdytos visos numatytos priemonės, plane buvo nustatyti kai
kurių priemonių prognozuojama lėšų ekonomijos suma ir iškelti rezultatai. Tačiau dalies priemonių
šiuo metu vertinimas nėra įmanomas vertinimo rodikliai ir numatytų priemonių vertinimas pagal
planinius rodiklius neįmanomas. Nepaisant to galima teigti, kad šis planas buvo įvykdytas.
10.2. Iki 2015 metų 1-ame sektoriuje nuteistųjų parduotuvė buvo įrengta Valstybės įmonės
„Mūsų amatai“ teritorijoje ir nekilnojamo turto nuomos (parduotuvės) klausimus sprendė taip pat
Valstybės įmonė. 2015 metais buvo nuspręsta 1-ame sektoriuje įrengti naują nuteistųjų parduotuvę
pataisos įstaigos teritorijoje.
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1-ame sektoriuje nuteistiesiems skirta parduotuvė naujose patalpose (40,18 m2) buvo įrengta
2015 metų I-ą pusmetį, o 2015 m. birželio 13 d. buvo pasirašyta nekilnojamojo turto nuomos
parduotuvių suimtiesiems (nuteistiesiems) veiklai sutartis su UAB „Pontem“ (reg. Nr. 76-259) ir jos
pagrindu parduotuvės patalpos 1-ame sektoriuje perduotos nuomininkui.
10.3. Įgyvendinant veiksmą „vykdyti efektyvų finansinių, materialinių ir žmogiškųjų
išteklių valdymą“ buvo užsibrėžtas tikslas – mažinti elektros energijos sąnaudas. Vienas iš numatytų
būdų buvo esamus žibintus gyvenamosiose zonose pakeisti elektros energiją taupančiais LED
žibintais. 2015 metų pradžioje LED žibintai sudarė 30 proc. visų gyvenamojoje zonoje kabančių
žibintų, o metų pabaigoje LED žibintai sudarė 80,2 proc. Per 2015 metus įstaigos 1-ame, 2-ame ir 3ame sektoriuose LED žibintų skaičius nuo 35 padidėjo iki 93. Iš viso Pravieniškių pataisos namuoseatvirojoje kolonijoje gyvenamųjų zonų apšvietimą sudaro 116 žibintų.
10.4. Kadangi, jau keletą metų įstaiga susiduria su neigiamais reiškiniais dėl nepakankamų
žmogiškųjų išteklių buvo užsibrėžtas tikslas skleisti informaciją jaunimui apie galimybę įsidarbinti
bausmių vykdymo sistemoje (pataisos įstaigose).
Informaciją apie bausmių vykdymo sistemą, galimybes įsidarbinti Pravieniškių pataisos
namus-atvirojoje kolonijoje buvo pateikta 13 švietimo įstaigų, iš jų – 11 gimnazijų ir vidurinių
mokyklų bei 2 kolegijos. Įstaigos Personalo skyriaus atstovas lankėsi Kaišiadorių A. Brazausko
gimnazijoje, Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje, Kauno Saulės gimnazijoje“, Kauno
Aušros gimnazijoje, Kauno Jėzuitų gimnazijoje, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
gimnazijoje, Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje, Kauno Jono Pauliaus gimnazijoje, Kauno
Santaros gimnazijoje, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje, Kauno Atžalyno vidurinėje mokykloje,
Kauno Urbšio katalikiškoje mokykloje, Kauno kolegijoje, VŠĮ Kolpingo kolegijoje.
11. Vykdyti savalaikį duomenų suvedimą į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą
Duomenys į Valstybės turto informacinę paieškos sistemą buvo pradėti vesti, tačiau dėl
informacinės sistemos trikdžių duomenų vedimas buvo sustabdytas. Duomenys į informacinę sistemą
2015 metais nesuvesti, kadangi informacinėje sistemoje nėra perketi Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos duomenys iš trijų įstaigos duomenų bazių. Duomenų perkėlimą vykdo tik
valstybės turo informacinės paieškos sistemos administratorius – VĮ Turto bankas.
12. Mažinti biudžeto išlaidų sąmatos keitimo sumas
Įstaigos metiniame veiklos plane buvo numatyta, kad prašomų perskirstyti planinių
asignavimų tarp išlaidų straipsnių ar ketvirčių suma bus ne didesnė kaip 5 proc. metinio biudžeto. Per
metus įstaigoje metinio biudžeto perskirstymo siekė 2,10 procento, perskirstyta suma 267940,0 Eur.
Biudžetinių lėšų sąmatos pakeitimai buvo būtini siekiant sumažinti kreditorinius
įsiskolinamus, pavyzdžiui, siekiant sumažinti kreditorinį įsiskolinimą su darbuotojais už
komandiruotėse patirtas išlaidas, ryšių paslaugas, laiku išmokant tėvystės pašalpas bei dalinai
sumažinti medikamentų įsigijimo išlaidų kreditorinį (tame tarpe ir uždelstą) įsiskolinimą.
13. 1-ame sektoriuje VĮ „Mūsų amatai“ teritorijoje dirbantiems nuteistiesiems įrengti
gyvenamas patalpas
1-ame sektoriuje, dirbantiems nuteistiesiems, VĮ „Mūsų amatai“ gamybos zonoje buvo
įrengtos gyvenamosios patalpos – 286,37 m2. Patalpose buvo išdažytos sienos, lubos, išklijuotos
grindų ir sienų plytelės, sumontuota nauja santechnika, elektros instaliacija. Darbai buvo atlikti ūkio
būdu.
14. Vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją ir
Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą.
Vykdytų pirkimų per Centrinę perkančiąją organizaciją ir Centrinę viešųjų pirkimų
informacinę sistemą procentas, nuo visų vykdytų viešųjų pirkimų metinis planas ne mažiau 80,
įvykdytą – 93,85 proc.
2015 metais bendra vykdytų pirkimų vertė siekia 3258089,01 Eur, o per Centrinę
perkančiąją organizaciją ir Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą įstaiga atliko prekių ir
paslaugų pirkimus už 3057686,55 Eur.
15. Užtikrinti kolektyvinių derybų dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
kolektyvinės sutarties procesą ir jų rezultatų įgyvendinimą
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15.1. Parengtas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties
projektas.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. V-531 „Dėl komisijos sudėties patvirtinimo“ buvo patvirtinta Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties projektui rengti komisija. Komisijos parengtas
kolektyvinės sutarties projektas 2015 metų kovo-balandžio mėnesiais buvo aptartas įstaigos
darbuotojų susirinkimuose ir po darbuotojų balsavimo buvo pritarta sutarties pasirašymui.
15.2. Patvirtintas ir įgyvendintas planas dėl ne mažiau kaip 8 įstaigos darbuotojų
susirinkimų organizavimo dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties
projekto svarstymo
2015 m. vasario 25 d. patvirtintas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
kolektyvinės sutarties projekto svarstymo susirinkimų grafikas, kuriame buvo numatyta organizuoti
8 susirinkimus įstaigos darbuotojams.
Susirinkimų metu darbuotojai balsavo dėl atstovavimo ir gynimo funkcijos perdavimo
profesinėms sąjungoms ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties.
15.3. Pasirašyta Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinė sutartis
2015 m. balandžio 20 d. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinę sutartį
pasirašė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktorius Virginijus Ceslevičius, Lietuvos
Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Tomas Vaitkunskas ir
Kauno apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algimantas
Laukaitis.
15.4. Įsteigti 3 komitetai (Darbuotojų valdymo, Derybų ir Darbuotojų saugos ir sveikatos)
į jų veiklą įtraukiant 20 įstaigos darbuotojų
2015 m. liepos 1 d. įvyko Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos
atstovų ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesines sąjungos bei Kauno apskrities
policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos atstovų susitikimas. Susitikimo metu vyko
konstruktyvi diskusija, aptarti siūlymai bei priimti sprendimai dėl Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos Darbuotojų saugos ir sveikatos, Darbuotojų valdymo ir Derybų komitetų
steigimo bei šių komitetų narių galimų papildomų socialinių garantijų.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. liepos 28 d. įsakymu
Nr. V-300 „Dėl Derybų komiteto sudarymo“ (įsakymo pakeitimas 2015 m. liepos 17 d., Nr. V-352)
buvo sudarytas Derybų komitetas iš 8 narių.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu
Nr. V-320 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų saugos ir sveikatos
komiteto sudarymo“ sudarytas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų saugos ir
sveikatos komitetas iš 4 narių.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 21 d.
įsakymu Nr. V-359 „Dėl Darbuotojų valdymo komiteto sudarymo“ sudarytas Darbuotojų valdymo
komitetas iš 8 narių.
15.5. Pakeista 100 proc. įstaigos teisės aktų, suderinant su Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties nuostatomis
Įgyvendinant Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinę sutartį ir
atsižvelgiant į Darbuotojų valdymo komiteto pateiktus siūlymus Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl įėjimo į pataisos
įstaigą per kontrolės ir praleidimo punktą Nr. 1 ir išėjimo iš jos tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintas Į įėjimo į pataisos įstaigą per kontrolės ir praleidimo punktą Nr. 1 ir išėjimo iš jos tvarkos
aprašas įstaigos direktoriaus įsakymu nuo 2015 m. gruodžio 11 d. panaikintas.
Kitų teisės aktų pakeitimai nėra atlikti dėl prisidėjusių naujų funkcijų bei neplanuotų, ypač
skubių užduočių, kitų objektyvių aplinkybių, sąlygojusių poreikį einamųjų metų eigoje keisti
suplanuotų užduočių atlikimo prioritetus ir terminus.
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16. Tobulinti Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje dokumentų valdymo
organizavimą
16.1. Parengta analitinė pažyma apie atliktą dokumentų srautų, jų vizavimo ir pasirašymo
praktiką
2015 m. pirmą ketvirtą buvo atlikta analizė ir parengta pažyma apie dokumentų srautų, jų
vizavimo ir pasirašymo praktikos įstaigoje rezultatus (2015 m. kovo 12 d. reg. Nr. LD-1089).
Atsižvelgiant į analizės išvadas planuojama tobulinti dokumentų srautų ir jų vizavimo bei pasirašymo
tvarką.
16.2. Pakeista 100 proc. įstaigos teisės aktų, kuriuose reglamentuojama patobulinta
dokumentų srautų, jų vizavimo ir pasirašymo tvarka.
Šis veiksmo kriterijus per 2015 metus nepasiektas dėl prisidėjusių naujų funkcijų ir
neplanuotų, ypač skubių užduočių, kitų objektyvių aplinkybių, sąlygojusių poreikį einamųjų metų
eigoje keisti suplanuotų užduočių atlikimo prioritetus ir terminus.
2015 metais Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2014 m. gegužės
2 d. įsakymas Nr. V-206 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ buvo papildytas vienu punktu. Minėtu įsakymu
direktoriaus pavaduotojai, kuruojantys 1-o, 2-o arba 3-io sektoriaus veiklą, buvo įgalioti priimti
sprendimą dėl leidimo įsinešti daiktus (reikmenis) į pataisos namus išvardytus Įeinančių į laisvės
atėmimo vietų įstaigą (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo 1
priedo 11 punkte.
17. Pasirašyti saugios kaimynystės trišalę sutartį su Kauno apskrities Vyriausiasis policijos
komisariatu ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Pravieniškių seniūnija
2015 m. rugsėjo 29 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje oficialaus
renginio metu pasirašytas Saugios kaimynystės susitarimas tarp Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos
komisariato ir Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Pravieniškių seniūnijos. Šio
susitarimo tikslas – sustiprinti bendradarbiavimą tarp minėtų socialinių partnerių, siekiant turimais
ištekliais pasiekti geresnius rezultatus užtikrinant gyvenvietės bendruomenės saugumą, geresnę
įkalinimo įstaigos prieigų apsaugą, taip pat pasiekti geresnį veiksmų ir informacijos koordinavimo su
policijos padaliniais lygį.
18. Atlikti 1-o, 2-o ir 3-io sektorių Socialinės reabilitacijos skyrių būrio viršininkų pildomos
dokumentacijos patikrinimą
Atliktas 1-o, 2-o ir 3-io sektorių Socialinės reabilitacijos skyrių būrio viršininkų pildomos
dokumentacijos patikrinimas. 1-o sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkų
dokumentacijos patikrinimą, direktoriaus nurodymu, atliko Kriminalinės žvalgybos skyrius (buvo
atliktas tarnybinis patikrinimas ir surašyta išvada 2015-09-24, Nr. 35(3)-46).
19. Teikti reikiamą pagalbą ir sudaryti tinkamas sąlygas UAB „Profesionalų aljansas“
atstovui atlikti empirinį tyrimą įstaigoje
UAB „Profesionalų aljansas“ atstovų tyrimas buvo vykdomas trimis etapais. Pirmas ir antras
etapai buvo įvykdyti 2014 m. lapkričio 25-28 dienomis(dalyvavo 367 įstaigos darbuotojai), trečiasis
etapas atliktas 2015 m. balandžio 21-24 dienomis (dalyvavo 288 darbuotojai). Tyrimo rezultatai
pristatyti įstaigos darbuotojams įstaigos visuotinio susirinkimo metu 2015 m. spalio 12 d.
4.5 Priemonė Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir
materialinį aprūpinimą, kodas 01-03-02
Šiai priemonei skirtos lėšos buvo naudojamos Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje
kolonijoje laikomų asmenų materialiniam aprūpinimui, tinkamoms laikymo sąlygoms užtikrinti bei
kitoms išlaidoms. Ataskaitiniu laikotarpiu šiai priemonei vykdyti panaudota 3413984,00 Eur.
Priemonės vykdymo sąnaudos:
Faktinės sąnaudos, eurais Kreditorinis įsiskolinimas ,
eurais
Mityba

1334040,0

9363,81
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Medikamentai
Komunalinės paslaugos
Apranga ir patalynė
Paslaugos
Darbo užmokestis ir įnašai
socialiniam draudimui
Iš viso

54924,0
1625550,0
120760,33
41897,03
236812,64

0
58875,65
816,50
0
0

3413984,00

69055,96

1. Organizuoti įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų įdarbinimą
Įdarbintų nuteistųjų proc. nuo bendro tokių asmenų skaičiaus: metinis planas – 29,5;
įvykdymo rezultatas – 34,6 proc., įvykdymo procentas – 117,3.
2015 metų vidutinis sąrašinis pataisos įstaigose įdarbintų nuteistųjų skaičius – 294,
Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ – 631.
2. Atlikti netikėtus patikrinimus maisto ir daržovių sandėliuose bei įstaigos vaistinėje
2015 metais buvo atlikta 12 netikėtų patikrinimų, iš jų 4 vaistinėje ir 8 sandėlyje. Patikrinimų
metu trūkumų nerasta.
3. Racionaliai naudoti įstaigai skiriamas lėšas
Išlaidų vienam nuteistajam mažėjimas (proc.):metinis planas – 0,5 proc., įvykdymo
rezultatas – -10,1 proc.
Ataskaitinio laikotarpio faktinės išlaidos (pagrindinės veiklos sąnaudos) siekė 12418830,68
Eur., o 2014 metais per tą patį laikotarpį faktinės išlaidos buvo 12546860,5 Eur.
2015 m. padidėjo jaunesniųjų pareigūnų darbo užmokestis, išaugo pareigūnų aprūpinimo
tarnybinėmis uniformomis sąnaudos dėl seniau nevykdytų pirkimų. 2015 metais padidėjo pareigūnų
kelionės išlaidų, komandiruočių sąnaudos. Be to nors nuteistųjų skaičius įstaigoje mažėjo, išlaidos
šildymui išliko panašios kaip ir 2014 metais.
4. Vykdyti tinkamą maitinimą pagal naujai patvirtintą tvarką.
2015 metais įstaigoje buvo gauta 16 skundų dėl maitinimo, nė vienas iš jų nebuvo pagrįstas.
5. Vykdyti nuteistųjų gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų remonto darbus.
2015 metams buvo planuojama suremontuoti (einamieji remonto darbai) 320 m2 nuteistųjų
gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų. Planas buvo viršytas ir Ūkio ir komunalinio paslaugų skyriaus
teigimu, 2015 metais buvo suremontuota 736,48 m2 gyvenamųjų ir pagalbinių patalpų. Siekiant
užtikrinti minimalias nuteistųjų laikymo sąlygas buvo nuolat atliekami einamieji remonto darbai,
būrių gyvenamosiose patalpose, tualetuose, prausyklose, baudos izoliatorių kamerose, kamerų tipo
patalpose, ilgalaikių pasimatymų kambariuose. Atliekant remonto darbus, pagal poreikį, buvo
dažomos sienos, sutvarkoma grindų danga, sutvarkoma elektros instaliacija, keičiamos plytelės,
montuojama nauja santechnikos įranga, keičiami langai ir durys.
6. Atskaityti iš nuteistųjų asmeninių lėšų mokestį už sunaudotą elektros energiją,
naudojant asmeninius elektros prietaisus
Per 2015 metus iš nuteistųjų už elektros energiją išskaičiuota 22982,62 Eur., surinktų lėšų
vidurkis per vieną mėnesį sudaro 1915,21 Eur.
4.6. Priemonė Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją, kodas 01-03-03
Šiai priemonei lėšų nebuvo skirta.
Vertinimo kriterijus
Nuteistiesiems
išplatinta
lankstinukų
tuberkuliozės prevenciją, skaičius
Skaitytų paskaitų skaičius

apie

Siektina reikšmė
2015 metais
340

2015 m. rezultatas

3

3

340
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2015 m. lapkričio 12 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
specialistas skaitė paskaitas 1-o, 2-o ir 3-io sektorių nuteistiesiems apie tuberkuliozę. Paskaitos metu
papasakota, kas yra tuberkuliozė, kaip ji plinta, koki simptomai išduoda tuberkuliozę, kokios yra
apsisaugojimo priemonės, kaip liga gydoma. Paskaitos metu buvo akcentuota, jog labai svarbu
profilaktikai šviestis plaučius, kad liga būtų nustatyta kuo anksčiau, o padariniai būtų lengvesni.
Per 2015 metus įstaigoje atlikti 342 profilaktiniai krūtinės ląstos tyrimai, taip pat 718
krūtinės ląstos tyrimai buvo atlikti mobiliu rentgeno aparatu, iš viso ištirtų nuteistųjų skaičius – 1060.
Įvertinant tai, kad dalis nuteistųjų į įstaigą atvykstą jau ištirti ir privalomai tikrinamo po metų nuo
tyrimo, įstaigoje profilaktiškai patikrintų nuteistųjų skaičius siekia 73 procentus.
4.7 Priemonė Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų
prevenciją, profilaktiką ir gydimą, kodas 01-03-04
Šiai priemonei lėšų nebuvo skirta.
Vertinimo kriterijus
Asmenų, kurie turi būti profilaktiškai patikrinti dėl
ŽIV, dalis
Organizuotas renginys skirtas Pasaulinei AIDS
dienai paminėti

Siektina reikšmė
2015 metais
> 90 proc

2015 m. rezultatas

Organizuotas renginys

Organizuotas renginys

97,7

2015 metais atlikti 2054 profilaktiniai tyrimai dėl ŽIV, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
asmenų atsisakiusių atlikti ŽIV tyrimus buvo 54. 2015 m. gruodžio 31 d. nuteistųjų profilaktiškai
patikrintų dėl ŽIV įstaigoje buvo 97,7 proc.
2015 metais buvo atlikti 16 tyrimų dėl sifilio ir 1 tyrimas dėl hepatito B.
Vykdant ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų prevenciją ir
profilaktiką įstaigoje nuolat yra skelbiama informacija, skaitomos paskaitos, skelbiama rašytinė
informacija stenduose, atliekant tyrimus dėl ŽIV su nuteistaisiais, suteikiamos individualios
konsultacijos tiek prieš, tiek ir po tyrimų. Prevencinio pobūdžio informacija skleidžiama ir
organizuojant renginius.
Pasaulinei AIDS dienai paminėti įstaigoje 2015 gruodžio 1 d. vyko įvairaus pobūdžio
renginiai, kurių tikslas – šviesti ir suteikti kaip įmanoma daugiau informacijos nuteistiesiems apie
priklausomybę, ŽIV plitimą ir jos prevenciją, AIDS ligos pasekmes ir jos gydymo būdus. |Minint šią
dieną:
 organizuotas vieno kilometro distancijos bėgimas;
 Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos mokytoja nuteistiesiems skaitė paskaitą
apie ŽIV, jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse;
 aktų salėje vykusio renginio metu Kauno AA draugijos atstovai papasakojo apie
priklausomybes ir kaip stengiamasi padėti žmonėms atvykusiems pagalbos pas anoniminius
alkoholikus, bei kaip išvengti priklausomybių
 organizuotas piešinių konkursas tema „Atsargiai AIDS“, kuriame buvo eksponuojama
virš 20 darbų;
 2015 metais pataisos įstaiga prisidėjo prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC)
visoje Lietuvoje organizuoto protmūšio „AIDS: geriau žinoti!“. Protmūšyje rungėsi 5 komandos,
kiekvienoje po 5 nuteistuosius. Renginio metu skaidrėse, kurias paruošė ULAC, prieš kiekvieną
klausimą buvo pateikiama trumpa informacija apie ŽIV ir AIDS.
4.8 Priemonė Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas Pravieniškių gyvenvietei, kodas 01-03-05
Organizuoti ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą, siekiant aprūpinti nuteistuosius
maisto produktais bei būtiniausiais reikmenimis
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Vertinimo kriterijus

Organizuoti ilgalaikio materialiojo
nuomos konkursas (parduotuvių)
Atlikti katilinės stogo remonto darbus

turto

Siektina reikšmė
2015 metais
Organizuotas
konkursas

2015 m. rezultatas

Atliktas remontas

Atlikta

Organizuotas
konkursas

Siekiant aprūpinti nuteistuosius maisto produktais bei būtiniausiais reikmenimis
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2015 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 20-16
„Dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso“ nutarta išnuomoti ne ilgesniam nei vienerių
metų, o kartu su pratęsimu ne ilgesniam kaip trijų metų laikotarpiui parduotuves 1-ame sektoriuje
(40,18 m2), 2-ame sektoriuje (65,58 m2) ir 3-iame sektoriuje (27,13 m2). Buvo sudaryta komisija,
kuriai pavesta organizuoti ilgalaikio materialiojo turto viešą nuomos konkursą.
2015 m. birželio 13 d. buvo pasirašyta nekilnojamo turto nuomos parduotuvių suimtiesiems
(nuteistiesiems) veiklai sutartis su UAB „Pontem“.
2015 m. 3-iame ketvirtyje Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos katilinės pastato
stogo remonto darbai atlikti ūkio būdu.

Direktorius

Virginijus Ceslevičius

