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I. ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Vilniaus pataisos namai (toliau – pataisos namai) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos. Įstaiga valdo, naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise 

perduotu, įsigytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtų asignavimų ir kitų šaltinių 

nematerialiuoju, ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu įstatymų nustatyta tvarka. 

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

viršenybės, objektyvumo, visuomenės moralės, humanizmo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo 

valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais. Įstaigos 

darbas vykdomas atsižvelgiant į žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, visuomenės saugumo 

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

2015 metais valdymo, veiklos ir finansų kontrolės sistema, apėmė visas priemones, kurias 

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

užtikrino valdymo efektyvumą, darbo taisyklių laikymąsi, veiklos atitikimą įstaigos strategijai. 2015 

metais įstaiga vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos strateginiame plane ir įstaigos 2015 metų veiklos plane iškeltų strateginių tikslų ir 

programų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo.  

2015 m. iš valstybės biudžeto lėšų buvo finansuojama Vilniaus pataisos namų vykdoma 

programa „Bausmių sistema“ (kodas 03.001), kurios tikslas kurti modernią bausmių vykdymo 

sistemą. Šia programa siekiama vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją bei 

užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą, modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos metodus. 

Minėtos programos lėšos skiriamos užtikrinti ir gerinti nuteistųjų materialinį aprūpinimą, jų 

apsaugą ir priežiūrą, užkardyti galimas nusikalstamas veikas, vykdyti nuteistųjų socialinę 

reabilitaciją, organizuoti sveikatos priežiūrą, ŽIV ir kitų užkrečiamų ligų prevenciją, išlaikyti 

personalą, bei vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Programos uždaviniai: 

vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją bei užtikrinti laisvės atėmimo vietų 

optimalią veiklą bei modernizuoti infrastruktūrą ir veiklos metodus. Abu strateginio tikslo 

uždaviniai ataskaitiniu laikotarpiu buvo sėkmingai įgyvendinami. Įstaigai 2015 metų programos 

„Bausmių sistema“ vykdymui skirta 4955454 Eur. valstybės biudžeto asignavimų ir 27860 Eur. 

biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. 
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1 diagrama. Lėšų panaudojimas pagal programos priemones.  

 
2 diagrama. Asignavimai 2015 m. pagal atskirus sąmatos straipsnius 

 
 

Įstaigoje veikia apskaitos ir finansų kontrolės sistemos, kuriomis užtikrinama įstaigos ūkinės 

veiklos teisėtumas ir patikimas finansų valdymas. Kontrolės priemonės taikomos kiekvienai veiklai, 

susijusiai su išteklių valdymu. Kontrolė garantuoja tinkamą įstaigos turto saugojimą, užkerta kelią 

galimybėms neteisėtai įsigyti ar panaudoti įstaigos turtą. Funkcionuoja vidaus kontrolė prekių ir 

paslaugų pirkime, patvirtintos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės. Kontroliuojami prekių ir 

paslaugų užsakymai, jų poreikis, pagrįstumas.  
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2015 metų darbuotojų darbo užmokesčiui skirtos lėšos buvo naudojamos taupiai ir skaidriai. 

Tarnybinių atlyginimų priemokos ir priedai buvo nustatomi Priedų, priemokų ir vienkartinių 

išmokų komisijos posėdžiuose.  

 Pažymėtina, kad įvedus suminę darbo laiko apskaitą, 2015 metais pareigūnams buvo 

išmokėta 39699 Eur už viršvalandžius, darbą naktimis, poilsio ar švenčių dienomis, tai 19136 Eur. 

daugiau nei 2014 metais. Taip pat 2015 metais išmokėta 22389,11 Eur teismo priteista suma dėl 

2003-2013 metų laikotarpiu neišduotos tarnybinės uniformos ar jos dalių bei su 82 pareigūnais buvo 

sudarytos taikos sutartys ir išmokėta 27914,46 Eur. 

 

1lentelė. Darbo užmokesčio kasinės išlaidos 2015 m. (Eur) 
Pareigybės Parei 

gybių 

skai 

čius, 

vnt. 

Pareiginėms 

algoms 

Priedams 

už 

tarnybos 

stažą 

Kitiems 

priedams 

Priemo 

koms 

Už darbą 

poilsio ir 

švenčių 

dienomis, 

naktinį bei 

viršvalandinį 

darbą ir 

budėjimą 

Kitoms 

išmokoms 

Iš viso 

Valstybės 

tarnautojai 
270 1274290 154693 336698 60593 290549 377261 2494084 

Iš      jų 

statutiniai 
265 1246098 152177 334572 56333 290549 373162 2452891 

  Tarnybiniam  

atlyginimui 

Priedams      

Darbuotojai 

pagal darbo 

sutartį 

47,5 249213  53589  10906 42138 355846 

  Pareiginėms 

algoms 
      

Nuteistieji 54 64537      64537 

IŠ VISO        2914467 

  

2015 metais įstaigai skirti finansiniai ir kiti materialiniai ištekliai paskirstyti ir panaudoti 

taip, kad pakako įstaigos veiklai finansuoti. Skirti asignavimai panaudoti 100%. Mokėtinos sumos 

2015 m. gruodžio 31 d. buvo 21639,92 Eur., gautinos sumos – 8677,85 Eur. Pažymėtina, kad 

mokėtinų ir gautinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau negu 45 dienas nėra.  

2015 metais atlikta 113 mažos vertės pirkimų už 125007,4 Eur. 

 

3 diagrama. Mažos vertės pirkimai 
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2015 m. kovo 10 d. parengtas planuojamų vykdyti 2015 metais viešųjų pirkimų planas bei 

paskelbta planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė CVP IS.  

2015 m. buvo įsigyta pareigūnų tarnybinės uniformos ir avalynės už 104500,97 Eur  

Nuteistųjų raštiški prašymai dėl dokumentų ir jų kopijų parengimo vykdomi teisės aktų 

nustatyta tvarka ir terminais. Pajamos už parengtų dokumentų kopijas – 514,71 Eur (2012 m.- 965,7 

Lt., 2013 m. - 2223,5 Lt, 2014 m. - 1329,9 Lt). 

Už sunaudotą elektros energiją iš nuteistųjų surinkta 3986,29 Eur pajamų. (2014 m. – 

18602,3 Lt, 2013 m. -22497,68 Lt; 2012 m. – 21728,92 Lt.). 

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANŲ VYKDYMAS, VEIKLOS PROBLEMOS 

Vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statuto 9 straipsnio 5 dalimi, 2015 m. vasario 27 d. Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta Vilniaus 

pataisos namų struktūra, kuri įsigaliojo kovo 1 d. 

2 lentelė. Vilniaus pataisos namų valdymo schema 

 

2015 metais Vilniaus pataisos namai vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos strateginiame plane, įstaigos 2015 metų veiklos 

plane, administracinių padalinių ketvirčių, pusmečių veiklos planuose ir korupcijos plane iškeltų 

tikslų bei uždavinių įgyvendinimo. Siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos teisinį 

reglamentavimą, įrodomumą, atskaitingumą, veiklos procesų ir sprendimų skaidrumą, 2015 metais 

įstaigoje parengta ir užregistruota 72387 dokumentai.  

Įstaigos planavimo sistemą 2015 metais sudarė:  

 įstaigos 2015 metų veiklos planas;  

 administracinių padalinių ketvirčių veiklos planai; 

 administracinių padalinių pusmečių veiklos planai; 

 kitų įstaigos specialiųjų veiklų planavimas ( kovos su korupcija priemonių planas).  

Vykdant Vilniaus pataisos namų 2015 metų veiklos planą, patvirtintą Kalėjimų 

departamento prie LR TM direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. PL-1 „Dėl Kalėjimų 

departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų, 2015 metų 

veiklos planų patvirtinimo“, skyriuose ir tarnybose organizacinis darbas vyko sklandžiai. Siekiant 

numatytų tikslų ir uždavinių, administracinių padalinių veiklos rezultatai analizuojami ketvirčiais, 

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

įtakojančios įstaigos veiklą. Susirinkimų metu ieškoma optimaliausių problemų sprendimo būdų, 
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užtikrinančių saugų ir veiksmingą įstaigos valdymą. Pataisos namų administraciniai padaliniai 

darbą organizuoja vadovaudamiesi pataisos namų direktoriaus patvirtintais administracinių 

padalinių nuostatais. Administracinių padalinių vadovai yra asmeniškai atsakingi už vadovaujamo 

padalinio darbo organizavimą, jam pavestų funkcijų, pataisos namų vadovybės rezoliucijų ir 

žodinių pavedimų vykdymą.  

2015 m. vasario 2 d. Kalėjimų departamentui prie LR TM buvo pateikta Vilniaus pataisos 

namų 2014 metų veiklos ataskaita (2015-02-02 Nr.9-706(01)). 2014 metų Vilniaus pataisos namų 

veiklos ataskaita buvo patalpinta įstaigos internetinėje svetainėje, siekiant informuoti visuomenę, 

kaip įstaiga vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos strateginiame plane ir įstaigos 2014 metų veiklos plane iškeltų strateginių tikslų ir 

programų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo.  

2015 metais Vilniaus pataisos namų internetinėje svetainėje buvo paskelbta 48 informaciniai 

pranešimai apie įvairius renginius, vykusius mūsų įstaigoje, 30 konkursų/atrankų bei 5 Vilniaus 

pataisos namų direktoriaus įsakymai. 

Vilniaus pataisos namų komisija (Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2015 m. balandžio 9 

d. įsakymas Nr. 3-97 „Dėl komisijos 2015 m. valstybės biudžeto programos uždavinių ir 

priemonių koordinavimui, vykdymui, vykdymo kontrolei ir programos ataskaitų pateikimui bei 

2015 metų veiklos plano projektui parengti sudarymo“) sudaryta 2015 metų valstybės biudžeto 

programos ,,03001 Bausmių sistema“ (toliau – programa) koordinavimui, vykdymui, vykdymo 

kontrolei ir programos ataskaitų parengimui parengė ir Kalėjimų departamento prie LR TM 

Planavimo ir inovacijų skyriui pateikė 4 įstaigos 2015 m. programos „Bausmių sistema“ 

įgyvendinimo ataskaitas. 

Vilniaus pataisos namų 2015 metų veiklos planas bei Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro įstaigos direktoriui nustatytos metinės užduotys įvykdytos 100 %. 

Išanalizavus įstaigos administracinių padalinių veiklą bei šių padalinių atliekamas funkcijas, 

darbo krūvį bei atsižvelgiant į teisės aktų kaitą, 2015 metais buvo vykdomi šie su įstaigos veiklos 

optimizavimu susiję pakeitimai: 

2015 m. sausio 7 d. Personalo skyriuje atsilaisvinus juriskonsulto (darbuotojo, dirbančio 

pagal darbo sutartį) pareigybei bei atsižvelgiant į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-539 patvirtintus Pataisos 

namų, pataisos namų – atvirųjų kolonijų, laisvės atėmimo vietų ligoninių darbuotojų, gaunančių 

darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, tipinių etatų ir jų skaičiaus normatyvus, kurie numato, kad 

atsilaisvinus šiai pareigybei turi būti steigiama vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) 

pareigybė. Atsižvelgiant į tai,  buvo padaryti šie reikalingi pakeitimai: 

- panaikinta Personalo skyriaus juriskonsulto pareigybė ( 2015 m. sausio 7 d. Vilniaus 

pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-3); 

- įvesta Personalo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė ( 2015 m. sausio 7 d. Vilniaus 

pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-4); 

- patvirtinti Personalo skyriaus nuostatai ( 2015 m. sausio 7 d. Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus įsakymas Nr. 3-5); 

- patvirtintas Personalo skyriaus vyresniojo specialisto ( karjeros valstybės tarnautojo) 

pareigybės aprašymas (2015 m. sausio 7 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-5). 

Siekiant kokybiškų įstaigos teisininko funkcijų atlikimo esant dideliam darbo krūviui 

(Personalo skyriaus vyresniajam specialistui, atliekančiam teisinį darbą įstaigoje, neužtenka 

pakankamai darbo valandų visoms jo pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms atlikti) bei 

norint užtikrinti nepertraukiamą ir kokybišką įstaigos atstovavimą teismuose ir teisminių bylų 

dokumentų parengimą esamo teisininko ligos ar atostogų metu ( įstaigos juristo funkcijas visa 

apimtimi jo ligos, atostogų atveju vykdo skyriaus vedėja, tokiu būdu pilnai neužtikrinamas skyriaus 

darbo organizavimas, planavimas ir apsunkinamas vadovavimas skyriui ir kitų funkcijų vykdymas) 

2015 m. liepos 24 d. įstaigoje buvo įvesta Personalo skyriaus juriskonsulto pareigybė (2015 m. 

liepos 24 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-233). Atsižvelgiant į tai buvo 
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patvirtinti nauji Personalo skyriaus nuostatai ir Personalo skyriaus juriskonsulto pareigybės 

aprašymas (2015 m. liepos 24 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-236). 

Įsigaliojus 2015 m. sausio 15 d. pasirašytai maitinimo paslaugos pirkimo-pardavimo 

sutarčiai bei pasikeitus Ūkio skyriaus darbuotojų, dirbusių maisto sandėliavimo patalpose darbo 

pobūdžiui, siekiant optimizuoti skyriaus valdymą buvo panaikinta valgyklos vedėjo ir virėjo 

pareigybės (2015 m. kovo 9 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-57), o įvesta 

sandėlio vedėjo (naujas pareigybių aprašymas patvirtintas 2015 m. kovo 9 d. Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymu Nr. 3-58) ir vairuotojo pareigybės. Taip pat siekiant kokybiško skyriaus 

funkcijų įgyvendinimo 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 3-348 buvo panaikinta likusi valgyklos 

vedėjo, o įvesta specialisto pareigybė. Įvedus šią pareigybę bei perskirsčius darbuotojų atliekamas 

funkcijas buvo patvirtinti šie nauji pareigybių aprašymai: 

- Ūkio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo); 

- Ūkio skyriaus specialisto (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį); 

- Ūkio skyriaus inspektoriaus (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį). 

2015 m. balandžio 7 d. atsilaisvinus Socialinės reabilitacijos skyriuje inspektoriaus 

(darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybei bei atsižvelgiant į Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 

V-539 patvirtintus Pataisos namų, pataisos namų – atvirųjų kolonijų, laisvės atėmimo vietų 

ligoninių darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, tipinių etatų ir jų skaičiaus 

normatyvus, kurie numato, kad atsilaisvinus šiai pareigybei turi būti steigiama specialisto (statutinio 

valstybės tarnautojo darbui lygtinio paleidimo klausimais) pareigybė. Vykdant Socialinės 

reabilitacijos skyriaus funkcijų įgyvendinimą buvo padaryti šie pakeitimai: 

- panaikinta Socialinės reabilitacijos skyriaus inspektoriaus pareigybė (2015 m. 

balandžio 8 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-94); 

- įvesta Socialinės reabilitacijos skyriaus specialisto (darbo lygtinio paleidimo 

klausimais) pareigybė (2015 m. balandžio 8 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas                    

Nr. 3-95); 

- patvirtinti Socialinės reabilitacijos skyriaus nuostatai (2015 m. balandžio 10 d. 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-106); 

- patvirtintas Socialinės reabilitacijos skyriaus specialisto pareigybės aprašymas (2015 

m. balandžio 10 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-106). 

Vykdant skyrių funkcijų įgyvendinimą 2015 m. buvo patvirtinti šie nuostatai ir 

pareigybių aprašymai bei paskelbti konkursai šioms pareigybėms užimti: 

- Sveikatos priežiūros tarnybos nuostatai (2015 m. lapkričio 4 d. Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus įsakymas Nr. 3-340); 

- Psichologinės tarnybos viršininko (2015 m. balandžio 13 d. Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus įsakymas Nr. 3-107); 

- Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto (2015 m. gegužės 13 d. 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-157); 

- Sveikatos priežiūros tarnybos viršininko (2015 m. rugsėjo 2 d. Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus įsakymas Nr. 3-267).  

Atsižvelgiant į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

2015 m. sausio 2 d. raštą Nr. 1S-3 „ Dėl pareigybių aprašymų įvertinimo“, buvo išanalizuota 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų, Administracijos reikalų skyriaus specialisto bei 

Psichologinės tarnybos specialisto atliekamų funkcijų pobūdis, veiklos specifika buvo parengti 

naujos redakcijos Vilniaus pataiso namuose tarnaujančių 2-6 pareigybių kategorijų statutinių 

valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai. 

Vilniaus pataisos namai atsižvelgdami į atliekamų funkcijų pobūdį, veiklos specifiką bei 

įvertindami naujai parengtų pareigybių aprašymų specialiuosius reikalavimus ir nustatomas 

funkcijas, pasiūlė Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

nustatyti Vilniaus pataisos namų pareigūnų pareigybėms šias pareigybių kategorijas: 
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- Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų pareigybėms nustatyti 3 pareigybės 

kategoriją; 

- Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresniųjų prižiūrėtojų pareigybėms nustatyti 4 

pareigybės kategoriją; 

- Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų budinčiosios pamainos vyresniųjų 

pareigybėms nustatyti 5 pareigybės kategoriją; 

- Apsaugos ir priežiūros skyriaus sargybos viršininkų pareigybėms nustatyti 5 pareigybės 

kategoriją; 

- Apsaugos ir priežiūros skyriaus kontrolės ir praleidimo punkto pamainos viršininkų 

pareigybėms nustatyti 6 pareigybės kategoriją; 

- Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialisto pareigybei nustatyti 7 pareigybės kategoriją; 

- Apsaugos ir priežiūros skyriaus inspektoriaus pareigybei nustatyti 7 pareigybės 

kategoriją; 

- Administracijos reikalų skyriaus specialisto pareigybei nustatyti 7 pareigybės kategoriją; 

- Psichologinės tarnybos specialisto pareigybei nustatyti 7 pareigybės kategoriją. 

Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pritarus Vilniaus 

pataisos namų siūlymams ( KD prie LR TM direktoriaus 2015-01-23 įsakymas Nr. V-18,  KD prie 

LR TM direktoriaus 2015-11-16 raštas Nr. 1S-4139 „Dėl pareigybių sąrašo suderinimo“ ir Vilniaus 

pataisos namų direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 3-363), buvo patvirtinti minėtų 

pareigybių nauji pareigybių aprašymai (Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2015-02-13 įsakymai  

Nr. 3-42 ir 3-43 ir 2015-11-19 Nr. 3-364). Minėti pakeitimai įsigaliojo 2015 m. vasario 23 d. (APS 

ir ARS pareigūnų) ir gruodžio 3 d. (Psichologinės tarnybos specialisto). 

Siekiant užtikrinti savalaikės psichologinės pagalbos prieinamumą nuteistiesiems, 

atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Sniego g. 2 esančiame sektoriuje, bei optimalų bei 

kvalifikuotą Psichologinei tarnybai pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą, buvo įvesta 

psichologo, darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį, pilną darbo dieną, o panaikinta vyresniojo 

specialisto (psichologo 0,5 etato) pareigybė (2015 m. liepos 28 d. Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus įsakymas Nr. 3-239). Atsižvelgiant į minėtus pakeitimus buvo patvirtinti Psichologinės 

tarnybos nuostatai ir psichologo pareigybės aprašymas (2015 m. liepos 28 d. Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-238). 

2015 m. kovo 1 d. įsigaliojus naujai Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos statuto redakcijai, vykdant Apsaugos ir priežiūros skyriaus 

uždavinių ir  funkcijų įgyvendinimą, 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3-344 buvo patvirtinti 

nauji Apsaugos ir priežiūros skyriaus nuostatai bei pareigybių aprašymai. 

 2015 m. Vilniaus pataisos namuose buvo parengta ir patvirtinta šios tvarkos, aprašai, 

atmintinės, taisyklės, programos, planai: 

- Privačių interesų deklaravimo tvarkos atmintinė (2015 m. sausio 9 d. Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-6); 

- Nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga tvarkos aprašas (2015 m. vasario 4 d. 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-31); 

- Vilniaus pataisos namų patalpų fizinės apsaugos procedūrų aprašas (2015 m. vasario     

6 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-32); 

- Vilniaus pataisos namų II klasės saugumo zonos apsaugos organizavimo ir įeigos 

kontrolės tvarkos aprašas (2015 m. vasario 6 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 

3-33); 

- Vilniaus pataisos namų Buhalterinės apskaitos vadovas (2015 m. vasario 11 d. 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-40); 

- Priemokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (2015 m. kovo    

16 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-62); 
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- Priedų ir priemokų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, skyrimo ir 

mokėjimo tvarkos aprašas (2015 m. kovo 16 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-

62); 

- Tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo, keitimo darbuotojams, dirbantiems 

pagal darbo sutartis, tvarkos aprašas (2015 m. kovo 17 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 

įsakymas Nr. 3-65); 

- Vilniaus pataisos namų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (2015 m. kovo 26 d. 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-77); 

- Bendravimo įgūdžių ugdymo ir emocijų valdymo psichologinio konsultavimo 

programa (2015 m. kovo 30 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-81); 

- Darbuotojų instruktavimo tvarka (2015 m. balandžio 16 d. Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus įsakymas Nr. 3-117); 

- Darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui, planas (2015 m. balandžio 27 d. Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-126); 

- Streso ir emocijų valdymo psichologinio konsultavimo programa (2015 m. birželio 17 

d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-198); 

- Priemonių, galimiems neteisėtiems nuteistųjų veiksmams užkirsti, planas (2015 m. 

liepos 14 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-227); 

- Profesinės rizikos vertinimo darbų planas (2015 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-262); 

- Paimtų tabako gaminių iš nuteistųjų, kuriems paskirta atlikti nuobaudą baudos 

izoliatoriuje, kamerų tipo patalpų laikymo sąlygomis bei nuteistųjų paskirtų į drausmės grupę, 

laikymo tvarka (2015 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-271); 

- Vilniaus pataisos namų darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką 

veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašas (2015 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus įsakymas Nr. 3-288); 

- Paimtų tabako gaminių iš nuteistųjų, kuriems paskirta atlikti nuobaudą kamerų tipo 

patalpų laikymo sąlygomis bei nuteistųjų paskirtų į drausmės grupę, laikymo tvarka ( 

- Dailės ir meninio ugdymo programa (2015 m. rugsėjo 29 d. Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus įsakymas Nr. 3-296); 

- Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose, 

kompiuterinio raštingumo programa (2015 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 

įsakymas Nr. 3-300); 

- Vilniaus pataisos namų pareigūnų adaptacijos proceso aprašas (2015 m. rugsėjo 30 d. 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-301); 

- Nuteistųjų skaičiuočių ir patikrinimų tvarka (2015 m. spalio 27 d. Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-331); 

- Veiksmų planas, rengiantis įsigaliosiantiems nuo 2016 m. balandžio 1 d. Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimams (2015 m. lapkričio 10 d. Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-345); 

- Vilniaus pataisos namų Priklausomybių reabilitacijos grupės veiklos taisyklės (2015 

m. lapkričio 18 d. Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymas Nr. 3-357). 

Siekiant užtikrinti efektyvų priskirtų užduočių vykdymą bei užtikrinti informacijos valdymo 

operatyvumą ir pavedimų vykdymo kontrolę, Administracijos reikalų skyriaus specialistė sukūrė ir 

įdiegė automatinę užduočių vykdymo terminų kontrolės programą. Automatinė užduočių vykdymo 

terminų kontrolės programa primena apie artėjančius ar vėluojančius užduočių įvykdymo terminus, 

taip pat kas ir kokių įstaigos vadovo skirtų pavedimų neįvykdė laiku. Efektyvus užduočių valdymas 

– dar geresni veikos rezultatai. 
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2015 m. kovo 23 d. Vilniaus pataisos namuose vyko konferencija „Kuriame geresnę 

tarnybos aplinką. Pasirengimas kolektyvinių sutarčių sudarymui“. Konferencijoje dalyvavo 

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo, Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės 

sąjungos ir Vilniaus pataisos namų atstovai. Konferencijos tikslas - Vilniaus pataisos namų 

darbuotojams sukurti sąlygas pasirašyti įstaigos kolektyvinę sutartį. Projektu „Pareigūnų gebėjimų 

ugdymas socialinės partnerystės srityje“ siekiama sukurti palankesnes darbo sąlygas statutiniams 

valstybės tarnautojams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 

sutartis, didinti jų derybinius gebėjimus, įtraukimą į sprendimo priėmimo procesus. Renginio metu 

buvo pristatyta ir su dalyviais aptarta Bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinė sutartis. 

Vilniaus pataisos namų derybų grupės vadovas informavo kokios Vilniaus pataisos namų 

darbuotojų idėjų banko priemonės panaudotos rengiant kolektyvinės sutarties projektą, papasakojo 

derybų eigą, priminė klausimus, sukėlusius daugiausiai diskusijų ir pristatė Vilniaus pataisos namų 

kolektyvinės sutarties projektą bei informavo, jog sutarties projektas baigtas. Ikiteisminio tyrimo 

įstaigų profesinės sąjungos teisininkė derybų grupės narius ir kitus dalyvius konsultavo, kaip 

pristatyti Vilniaus pataisos namų kolektyvui parengtą sutarties projektą bei informavo apie 

privalomas teisės aktuose reglamentuotas procedūras, siekiant gauti kolektyvo įgaliojimus pasirašyti 

sutartį. 

 
 

2015 m. birželio 18 d. sudarytas Vilniaus pataisos namų darbuotojų valdymo komitetas, 

liepos 13 d. įsteigtas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas ir 2015 m. liepos 1 d. įvesta suminė 

darbo laiko apskaita Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnams  

2015 m. balandžio 10 d. Vilniaus pataisos namai dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro inicijuojamoje Visuotinė atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse – Akcijoje „Šok į 

tėvo klumpes“. Akcijos tikslas – supažindinti vaikus su profesijų įvairove mūsų darbo aplinkoje. 

Vilniaus pataisos namuose lankėsi Vilniaus Antakalnio gimnazijos 2 klasės gimnazistai. Susitikimo 

metu mokiniams buvo papasakota, kaip veikia įkalinimo įstaiga, kiek ir kokiomis sąlygomis yra 

laikoma nuteistųjų, kaip yra dirbama su nuteistais asmenimis siekiant juos perauklėti, kokia yra 

pareigūnų darbo rutina ir iššūkiai, parodytos įkalinimo įstaigos patalpos. Administracijos atstovai 

išsamiai atsakė į dominančius klausimus apie dirbančių darbuotojų veiklos specifiką, darbo sąlygas. 

 

Vykdant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam 

pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų 

priemonių planą bei siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo riziką, 2015 metais Vilniaus 

pataisos namuose buvo vykdomos visos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programos 

įgyvendinimo 2015 metų priemonių plane numatytos priemonės.  
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III. PERSONALO KAITA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

2015 m. VPN buvo patvirtinti 317,5  etatų (2014 m. -316; 2013 m. –315; 2012 m. -322; 

2011 m. – 322. Iš jų: 265 statutiniai valstybės tarnautojai (pareigūnai), 5 – valstybės tarnautojai ir 

47,5 - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

 

4 diagrama. Vilniaus pataisos namų personalo pareigybės 

5 diagrama. Vilniaus pataisos namų personalo administravimas 

 

  
2015 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 308 darbuotojai (2014 m. -309), iš jų: 

 251 (81%) statutiniai valstybės tarnautojai (2014 m. - 255 (8,5%);  

 5 (2%) valstybės tarnautojai (2014 m. – 1  (0,3 %); 

 52 (17 %) – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (2014 m. - 53 (17,2 %).  

2015 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo  218 vyrų (71%) ir 90 moterų (29%). 2015 metais 

priimta 37 nauji darbuotojai. Didžiausią dalį - 72% visų 2015 m. priimtų į darbą darbuotojų sudarė 

jaunesnieji pareigūnai (18). 2015 metais buvo paskelbta 24 atrankos laisvoms pareigybėms užimti – 

15 iš jų laisvoms jaunesniųjų pareigūnų pareigybėms užimti. 2015 metais Personalo skyrius 

organizavo 47 pretendentų į laisvas įstaigos pareigūnų pareigas siuntimą į specializuotosios 

medicininės ekspertizės komisiją.  

 

6 diagrama. Pretendentų sveikatos patikrinimas 2015 metais 
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Vadovaujantis LR VRM Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 

sprendimais 23 pretendentai buvo pripažinti kaip tinkami tarnybai, 7 kaip netinkami, 4 tęsia 

patikrinimą, o 13 pretendentų neatvyko į CMEK ar negautos išvados, atsisakė dalyvauti atrankoje. 

Paskutinę 2015 m. dieną įstaigoje buvo 16 laisvų etatų (2014 m. dienai – 7). Laisvų etatų 

skaičiaus padidėjimą didžiąja dalimi lėmė padidėjęs atleistų pareigūnų dėl išėjimo į pensiją 

skaičius. 2015 m. atleista 12 pareigūnų dėl išėjimo į pensiją (t.y. 7 pataisos pareigūnais daugiau nei 

2014 m.) ir 6 buvo atleisti dėl sveikatos būklės. Viso 2015 metais buvo atleista 37 darbuotojai. 

Pažymėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nė vieno darbuotojo atleisto dėl neigiamų motyvų 

ar už netarnybinius ryšius. 

7 diagrama. Vilniaus pataisos namų atleistų darbuotojų kaita 

 
Nuo 2015 m. II pusmečio kiekvienam atleistam darbuotojui buvo įteikiamos anoniminės 

anketos, siekiant įvardinti priežastis paskatinusias išeiti jį iš darbo. Pagal gautų anketų duomenis 

100 % palikusių tarnybą darbuotojų vieną iš pagrindinių priežasčių įvardijo juos netenkinantį 

atlyginimą. 

Įstaigoje dirba palyginus jaunas, išsilavinęs, kvalifikuotas ir ilgametę patirtį turintis 

personalas. Net 43% pataisos pareigūnų, yra ištarnavę 15 ir daugiau metų. 

8 diagrama. Vilniaus pataisos namų personalo pasiskirstymas pagal amžių, stažą, 

išsilavinimą 

 



12 

 

 

Įstaigoje šiuo metu 150 pareigūnų yra suteiktos kvalifikacinės kategorijos, tai sudaro 59,8 % 

visų įstaigoje dirbančių pataisos pareigūnų ir 2 valstybės tarnautojams, tai 40% visų įstaigoje 

dirbančių valstybės tarnautojų. 

Per ataskaitinį laikotarpį paskatinta buvo 70 darbuotojų. 3 pataisos pareigūnai buvo 

paskatinti Kalėjimų departamento direktorės. Už drausmės pažeidimus nubausti 21 darbuotojas. 

2015 metais kvalifikaciją kėlė 138 VPN darbuotojai, kurie mokymuose dalyvavo 319 kartų, 8 

kartus stažavosi užsienyje. Darbuotojai kvalifikaciją kėlė Mokymo centro organizuojamuose 

kvalifikacijos kėlimo kursuose bei Kalėjimų departamento prie LR TM ir Lietuvos viešojo 

administravimo instituto organizuojamuose mokymuose pagal projektus. 

 

9 diagrama. Vilniaus pataisos namų personalo kvalifikacijos kėlimas 

  
 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 2015 m. Vilniaus pataisos namai įsisavino 663 Eur. 

Siekiant padėti naujam darbuotojui per kuo trumpesnį laikotarpį įgyti gerosios patirties ir praktikos 

naujoje darbo vietoje priskirtoms funkcijoms vykdyti, skatinti darbuotojo atsakomybę ir iniciatyvą, 

Vilniaus pataisos namuose 2015 metais buvo patvirtintas ir pradėtas vykdyti pataisos pareigūnų 

adaptacijos proceso aprašas. Šiai dienai Vilniaus pataisos namai turi apmokytus 26 kuratorius, kurie 

atsakingi už naujai priimtų darbuotojų efektyvų adaptacinį periodą įstaigoje. Adaptacijos procesai 

baigti sėkmingai, jaunesnieji pataisos pareigūnai tęsia tarnybą, jiems pasibaigus išbandymo 

terminui, jiems paskirti priklausantys rangai. 2015 m. gruodžio 31 d. visi įstaigos pataisos 

pareigūnai yra baigę trumpuosius pataisos pareigūnų įvadinio mokymo kursus. 

Taip pat 2015 metais Vilniaus pataisos namuose vyko teoriniai ir praktiniai gaisrinės saugos 

mokymai, vyko taktinės pratybos, kuriose dalyvavo Vilniaus pataisos namų pareigūnai, Viešojo 

saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai, Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos prevencinė grupė, organizuotas seminaras ,,Privačių 

interesų deklaravimas. Teisės aktų pakeitimai, aktualijos. Deklaracijų pildymo, tikslinimo ir 

pateikimo tvarka“. Seminarą vedė ir gerąja patirtimi su bausmių vykdymo sistemos darbuotojais 

dalinosi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patarėjas Aleksandras Zinovičius. 

Vilniaus pataisos namuose 2015 m. gruodžio 23 d. iškilmingai apdovanoti geriausio Vilniaus 

pataisos namų 2015 m. darbuotojo ir geriausio Vilniaus pataisos namų 2015 m. jaunesniojo 

pareigūno rinkimus laimėję asmenys. Padėkomis buvo paskatinti visi Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus pamainose balsavimu išrinkti lyderiai. Siekiant plėtoti įstaigos darbuotojų organizacinę 

kultūrą, gruodžio mėnesį buvo parengtas 2016 metų įstaigoje vyksiančių renginių sąrašas. Stipri ir 

tinkama organizacinė kultūra skatina darbuotojų lojalumą, stiprina tapatumo jausmą, mažina 

nesusipratimų galimybes, gerina darbo procesus ir didina organizacijos veiklos efektyvumą. 
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IV. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS, JŲ LAIKYMO SĄLYGOS, KRIMINOGENINĖ 

BŪKLĖ 

 

Nuteistųjų skaičius per ataskaitinį laikotarpį nuolat kito, tačiau 2015 metais patvirtinto 

planinio nuteistųjų skaičiaus - 610 neviršijo (ir 2013 m., ir 2014 m. patvirtinta 610).  

10 diagrama. Vidutinis metinis nuteistųjų skaičius Vilniaus pataisos namuose 

3 lenetelė. Bausmės termino vidurkis 

  
Kaip matome nuteistųjų skaičiaus vidurkis nuosekliai mažėjo nuo 605 - 2013 metais iki 567 - 

2015 metais. Pagrindinės priežastys įtakojusios nuteistų asmenų skaičiaus mažėjimą lėlė priimti 

Lietuvos Respublikos  Baudžiamojo kodekso pakeitimai: 

1. LR BK papildymas 64 ' straipsniu, kuris įteisino galimybę išnagrinėjus bylą 

pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, paskirtą bausmę mažinti 1/3, kai 

asmuo prisipažįsta esąs kaltas; 

2. LR BK 190 str. pakeitimas – kur nedidelės vertės turto maksimali riba pakelta iki 5 

MGL dydžio sumos. 

Atsižvelgiant į tai nuteistieji masiškai kreipėsi į teismus dėl baudžiamųjų bylų peržiūrėjimo ir 

anksčiau paminėtų teisės normų taikymo, todėl nuo 2014 m. nuteistų asmenų skaičius pradėjo 

nuosekliai mažėti, o teismų skiriamos bausmės trumpėti. Sniego g. 2 sektoriuje bausmę atliekančių 

nuteistųjų bausmių vidurkiai nežymiai padidėjo. Šį padidėjimą lėmė tai, kad nuteistų asmenų 

skaičius, kurie bausmę atlieka  šiame sektoriuje, sumažėjo nuo 118  2013 metais iki 69  2015 metų 

gruodžio 31 d. ir tai, kad iš 69 nuteistųjų atliekančių bausmę Sniego g. 2 net 65,2% yra nuteisti už 

labai sunkius ir sunkius nusikaltimus. Tačiau nuteistų asmenų skaičiaus mažėjimas neturėjo įtakos 

jų kaitai. Matome, kad bendras atvykusių ir išvykusių nuteistųjų skaičius išaugo.   

 

11 diagrama. Nuteistųjų judėjimas ir kaita Vilniaus pataisos namuose 
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Kaita nuolat didėja dėl atliekamų ikiteisminių tyrimų jau atliekančių bausmę asmenų atžvilgiu 

(nuo 607 iki 662), dėl dažnų vykimų į gydymo įstaigas (62-122). Pažymėtina, kad iš 122 2015 

metais konvojavimo atvejų tik 20 buvo į LAVL, o 102 į viešąsias Sveikatos priežiūros įstaigas. 

Šiuos skaičius sąlygojo tai, kad rugsėjo 1-14 dienomis nuteistieji buvo paskelbę bado akciją 

(vidutiniškai badavo 185 nuteistieji), kurios metu reiškė nepasitenkinimą priimtais Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimais, ir save žalojo. Buvo etapuojami į viešąsias 

sveikatos priežiūros įstaigas medicininei pagalbai suteikti. Taip pat viena iš svarbių priežasčių ta, 

kad nuteistieji dažnai save žalojo be konkrečios pagrįstos priežasties, nes pagrindinis šių nuteistųjų 

tikslas buvo išvykti į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninės (toliau - Ligoninė), tačiau ne 

skubiai medicininei pagalbai gauti, o patekti į Priėmimo skyriuje esančius bendrojo naudojimo 

tualetus. Vilniaus pataisos namų Kriminalinės žvalgybos bei Apsaugos ir priežiūros skyrių 

pareigūnai nustatė, kad į Ligoninę konvojuojamųjų nuteistųjų giminės bei draugai Priėmimo 

skyriuje esančiuose bendruosiuose tualetuose slepia nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus t.y. 

narkotines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, mobiliojo ryšio priemones ir jų priedus ir t.t., 

kurias pataisos namų pareigūnams, konvojuojantiems nuteistuosius, tikrinant minėtas patalpas yra 

sunku aptikti. 2015 metų spalio mėnesį, atliekant nuteistojo, kuris buvo konvojuotas į Ligoninę ir 

grąžintas į pataisos namus, atlikus asmens kratą buvo rasti bei paimti nuteistiesiems draudžiami 

turėti daiktai.  

Ženkliai sumažėjo procesinis (Vilniaus mieste) konvojuotų asmenų skaičius nuo 558 atvejų 

2013 metais iki 461 atvejo 2015 metais. Vilniaus pataisos namuose buvo įdiegta teismo procesui 

būtina vaizdo konferencijų įranga. 2015-08-10 Vilniaus PN buvo organizuota pirmoji vaizdo 

konferencija nagrinėjant administracinę bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme. 

Laikotarpiu nuo 2015-08-10 iki 2015-12-31 Vilniaus PN organizuotos 38 vaizdo konferencijos su 

specializuotais administraciniais bei bendrosios kompetencijos teismais. 

Atsižvelgiant į priimtus LR BK pakeitimus padaugėjo ir paleidžiamų nuteistųjų skaičius. 

 Iš visų 244 paleistų asmenų 2015 m. lygtinai paleisti buvo 79 asmenys 2015 metais 

Vilniaus pataisos namuose įvyko 30 lygtinio paleidimo komisijos posėdžių. 

 

12 diagrama. 2015 metais iš Vilniaus pataisos namų paleisti asmenys 
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13 diagrama. Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo komisijos veikla 

 
 

2015 metais įstaigoje pavyko išlaikyti stabilią kriminogeninę situaciją. Gerą įstaigos 

kriminogeninę situaciją atspindi šie duomenys. 

4 lentelė. Kriminogeninės situacijos apžvalga Vilniaus pataisos namuose 

 
 

Vilniaus pataisos namams tapus kriminalinės žvalgybos subjektu, o Kriminalinės žvalgybos 

skyriui įgavus daugiau kontrolės bei daugiau atsakomybės įgyvendinant Kriminalinės žvalgybos 

įstatymo suteiktas teises, atsivėrė daugiau galimybių kontroliuoti, žinoti apie nuteistuosius, 

pareigūnams sudarytos sąlygos prie galimai planuojamų padaryti nusikaltimų, būsimų ikiteisminių 

tyrimų, prisidėti kuo ankstesnėje kriminalinės žvalgybos stadijoje. 2015 metais įstaigoje buvo 

pradėta 17 ikiteisminių tyrimų. 
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5 lentelė. Ikiteisminiai tyrimai pagal nusikalstamas veikas 

 
Analizuojant pataisos namuose atliktų ikiteisminių tyrimų skaičių 2013-2015 m. pastebima, 

kad jie išlieka apytiksliai tokie patys ir ženklaus skirtumo nepastebima. Apibendrinant pradėtų 

ikiteisminių tyrimų statistikos analizę galima padaryti šias išvadas:  

 Pataisos namuose nuo 2013 iki 2015 m. daugiausia ikiteisminių tyrimų užregistruota 

dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis (pagal LR BK 259 

straipsnį), nuo 4 iki 9. 2014 m., pagal šią nusikalstamą veiką buvo pradėta dvigubai daugiau 

ikiteisminių tyrimų lyginant su 2013 m. Tuo tarpu 2015 m. pradėti tik 6 ikiteisminiai tyrimai, kas 

rodo nežymų šio pobūdžio nusikalstamų veikų sumažėjimą.  

 Antroje vietoje yra nusikalstama veika, pagal LR BK 290 straipsnį, t. y. dėl valstybės 

tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimo. Pažymėtina, kad per 

2013 m. buvo pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai dėl valstybės tarnautojo įžeidimo, tuo tarpu 2014 m. – 

1, o 2015 m. jau nė vieno, kas rodo tendencingą šios nusikalstamos veikos sumažėjimą. 

Pažymėtina, kad nuo 2016 m. balandžio mėn. 1 d. šis minėtas straipsnis bus dekriminalizuotas.  

 

14 diagrama. Procesiniai sprendimai dėl atsisakymo pradėti ikiteisminius tyrimus 

 
Pateikti duomenys parodo, kad pataisos namuose kasmet vis daugėja priimtų procesinių 

sprendimų, kuriais yra atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą. Duomenų, jog šie nutarimai būtų 

apskųsti prokurorui, nebuvo užfiksuota. Tai parodo, kad atliekami tyrimai, surinkta dokumentacija 
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nuteistiesiems neleidžia abejoti Kriminalinės žvalgybos skyriaus ikiteisminio tyrimo pareigūnų 

priimtų sprendimų objektyvumu. 

Vilniaus pataisos namų Kriminalinės žvalgybos bei Apsaugos ir priežiūros skyrių pareigūnai 

siekdami išsiaiškinti bei užkardyti įstaigoje teisės pažeidimus, kaip dėl nuteistųjų, taip ir dėl 

darbuotojų, atlieka nemažai tarnybinių tyrimų. 2015 metais atlikta 235 tarnybiniai tyrimai, iš jų 223 

- dėl nuteistųjų ir 12 tarnybinių tyrimų dėl darbuotojų. 

Siekiant užtikrinti veiksmingą darbuotojų veiklos ir antikorupcinių priemonių įgyvendinimo 

kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnais 

nuolat organizuoja netikėtus, iš anksto neplanuotus pareigūnų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartį ( toliau – darbuotojai ), bei kitų asmenų , įeinančių ir išeinančių iš įstaigos, patikrinimus. 

2015 metais atlikta 138 netikėti patikrinimai. Patikrinimų metu korupcinio pobūdžio pažeidimų 

neužfiksuota, tačiau ne vieną kartą buvo užkardytas draudžiamų turėti nuteistiesiems daiktų 

patekimas į įstaigą. 

Ieškodami ryšio su išoriniu pasauliu bei tikslu gauti draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų, 

nuteistieji darosi vis išradingesni ir naujovių vis atsiranda. Organizacinių priemonių bei operatyvių 

ir profesionalių pareigūnų veiksmų dėka užkardytas draudžiamų daiktų patekimas. 

15 diagrama. Draudžiamų daiktų užkardymas Vilniaus pataisos namuose 

 
Užkardant draudžiamų daiktų patekimą į pataisos įstaigą 2015 metais buvo sulaikyta 14 

piliečių, bandžiusių perduoti draudžiamus daiktus nuteistiesiems. 2015 metais sulaikyti 3 asmenys 

bandę perduoti (permesti) narkotikus. Pažymėtina, kad iš jų dviem atvejais realizuojant kriminalinės 

žvalgybos tyrimo metu gautą informaciją. Visi sulaikyti asmenys yra perduodami policijai, kur jų 

atžvilgiu pradedami ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 260 str. 1 d. dėl neteisėto disponavimo 

narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas 

labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. 

Siekiant užkardyti galimus nuteistųjų pabėgimus, narkotikų bei draudžiamų daiktų patekimo 

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

ataskaitinį laikotarpį buvo nuveikti šie svarbiausi darbai: 

 buvusioje pataisos namų teritorijoje sumontuota vaizdo stebėjimo kamera bei įrengtos 

3 šiuos permetimus užkardančios kliūtys; 

 sutvarkytas draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų permetimus užkardantis tinklas 

Rasų g. 8; 
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 Rasų g. 8 atnaujinta vaizdo stebėjimo sistema (įsigyti nauji vaizdo įrašymo įrenginiai, 

vaizdo stebėjimo monitoriai, valdomos bei stacionarios didelės raiškos vaizdo kameros). 

 Rasų g. 8 atliktas apsaugos signalizacijos, maitinimo linijų ir judesio daviklių 

remontas; 

 Sniego g. 2 KPP-1  atliktas apsaugos signalizacijos kapitalinis remontas. 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į pataisos įstaigą užkardymo procentas yra 

81,8, o mobiliojo ryšio telefonų ir interneto modemų patekimo į pataisos įstaigą užkardymo 

procentas ataskaitiniu laikotarpiu yra 39. 

Atsižvelgiant į sveikatos ir higienos reikalavimus bei gerinant nuteistųjų laisvės atėmimu 

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

svarbiausi darbai: 

 atliktas remontas nuteistųjų gyvenamosiose kamerose Nr. 2, 4, 5, 10, 12, 13 – 

nudažytos sienos, lubos, durys, pakeista grindų danga, sumontuoti išlaužyti kištukiniai lizdai, 

jungikliai, naktiniai ir dienos šviestuvai, sutvarkyta elektros instaliacija (Sniego g. 2); 

 Rasų g. 8 sektoriaus gyvenamajame pastate Nr. 12N5/p sumontuota 18 langų, 

atlikti apdailos darbai; 

 suremontuotos staliaus dirbtuvės, esančios Sniego g. 2; 

 Rasų g. 8 sektoriaus atliktas karantino dušo patalpų remontas; 

 suremontuotos baudos izoliatoriaus kameros Nr. 2, 3, 4, 5, 18, 19 – pakeisti langai, 

nudažytos sienos, grindys, durys, sutvarkyta elektros instaliacija, kištukiniai lizdai, šviestuvai (Rasų 

g. 8); 

 nuteistųjų sporto salėje, esančioje sektoriuje Rasų g. 8, grindų dangos keitimas; 

 sporto salės, esančios sektoriuje Sniego g. 2, remontas; 

 nuteistųjų gyvenamųjų patalpų (Sniego g. 2) grindų betonavimas; 

 sutvarkytas nuteistųjų gyvenamojo korpuso stogas (Sniego g. 2), suremontuoti 

stogo parapetai, ventiliacijos kaminėliai, lietaus nutekėjimo sistema; 

 suremontuotos staliaus dirbtuvės, esančios Sniego g. 2 – pakeista instaliacija, 

atliktas patalpų remontas; 

 suremontuotos sektoriuje Rasų g. 8 II-ame aukšte esančios nuteistųjų gyvenamosios 

patalpos Nr. 201,213. Sanitariniuose mazguose perdažytos lubos, koridoriaus sienos, suremontuota 

nuteistųjų virtuvėlė. 

 

V. NUTEISTŲJŲ SOCIALINĖ REABILITACIJA 

 

Socialinė reabilitacija yra viena iš nuteistųjų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, pataisos 

priemonių. Nuteistųjų socialinė reabilitacija – konstruktyvi visuomenės kultūros, pataisos įstaigų 

darbuotojų, valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, religinių 

bendruomenių, bendrijų, kitų juridinių bei fizinių asmenų ir nuteistųjų sąveika, apimanti nuteistųjų 

laisvės atėmimu gero vardo atitaisymą, humaniškų santykių su auka atkūrimą, moralinės ir 

materialinės žalos atlyginimą, teisių grąžinimą, teistumo panaikinimą, fizinį, psichologinį, 

pedagoginį, ekonominį, medicininį, dorovinį, teisinį parengimą integruojantis į visuomenę, 

socialinio statuso atkūrimą, pilnateisio piliečio parengimą, kad nuteistasis galėtų pakankamai gerai 

elgtis visuomenėje ir taptų vertinga asmenybe tiek pačiam sau, tiek šeimai, visuomenei. 

Socialinės reabilitacijos procesas – prioritetinė bausmių vykdymo sistemos veiklos sritis 

įstaigoje organizuojama programiniu principu. Ataskaitiniu laikotarpiu Vilniaus pataisos namuose 

buvo vykdoma 10 nuteistųjų socialinės reabilitacijos programų, į kurias įtraukiami visi laisvės 

atėmimo bausmę atliekantys asmenys. 

Nuteistųjų, lankančių įvairias ugdymo programas skaičius yra labai kintantis, kadangi 

vyksta didelė nuteistųjų kaita pataisos namuose. Iš viso programose dalyvavo 492 nuteistieji. 

Įstaigoje taikomos socialinės reabilitacijos programos yra nuolat plėtojamos.  
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6 lentelė. Nuteistųjų resocializacijos programų vykdymas 

 
Siekiant užtikrinti nuteistųjų užimtumą naudinga ir tikslinga linkme bei didinti jų 

motyvaciją elgesio korekcijai, 2015 metų pabaigoje buvo patvirtinta dar viena nauja Nuteistųjų, 

atliekančių laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose, kompiuterinio raštingumo 

programa. Ši programa pradėta vykdyti 2016 metais. 

Taip pat savo pataisos programų vykdymą tęsia visuomeninės organizacijos, religinės 

bendruomenės ir bendrijos, jų nariai bei kiti juridiniai bei fiziniai asmenys. 2015 metais šios 

organizacijos 716 kartų susitiko su nuteistaisiais, o 2014 m.  – 711 kartų. 

Drausmė 

2015 m. užregistruota 2278 drausmės pažeidimai (2014 m. – 2132). Skirta nuobaudų 1502 

(2014 m. -1510). Daugiausia drausmės pažeidimų užfiksuojama dėl įstaigoje nustatytos tvarkos 

nesilaikymo (2015 m. šie pažeidimai sudarė 26% visų padarytų pažeidimų, 2014 m. – 26,6%) ir 

įstaigos administracijos reikalavimų nesilaikymo (2015 m. šie pažeidimai sudarė 23,3% visų 

padarytų pažeidimų, 2014 m. - 27%). Nuteistųjų, neturinčių galiojančių nuobaudų, skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 213. 

Pagal taikytas nuobaudas nuteistiesiems matyti, kad 2015 metais daugiau skirta papeikimų, 

pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymo be eilės, rečiau taikyta nuobauda – uždarymas į BI  

ir net keturi nuteistieji iš kamerų tipo patalpų pasiųsti nuobaudą atlikti į kalėjimą, o 2014 metais - 

nebuvo.  

2015 metais nuteistiesiems skirta paskatinimų nutarimais ir įsakymais – 205. 

16 diagrama. Nuteistųjų paskatinimai 
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2015 m. Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojai gavo ir užregistravo 8749 nuteistųjų 

rašytinius pasiūlymus, prašymu (pareiškimus), peticijas ir skundus (2014 m. – 8976).  Lyginant su 

2014 metais gautų ir užregistruotų nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir 

skundų sumažėjo 227. Iš gautų 8749 nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) ir 

peticijų užregistruoti 166 skundai (2014 m. – 147). Iš jų: dėl darbuotojų neteisėtų veiksmų gauti 97 

skundai (2014 m. – 84); dėl nuteistųjų laikymo sąlygų – 38 skundai (2014 m. - 37); dėl sveikatos 

priežiūros – 26 skundai (2014 m. – 22); nuteistųjų skundai kito nuteistojo atžvilgiu – 5 (2014 – 4). 1 

nuteistajam apskundus jam skirtą nuobaudą, pastaroji buvo prižinta kaip nepagrįstai skirta ir 

panaikinta. 

17 diagrama. Nuteistųjų drausminės nuobaudos 

 
Siekiant šalinti sąlygas bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimams daryti, 

planuojama daugiau nuteistųjų įtraukti į vykdomas pataisos namuose socialinės reabilitacijos 

programas, sudaryti palankias sąlygas mokytis, dalyvauti socialinių įgūdžių lavinimo 

užsiėmimuose, sporto varžybose. Tai turėtų paįvairinti nuteistųjų užimtumą įstaigoje, naikinti 

subkultūros apraiškas nuteistųjų tarpe ir sudaryti palankias sąlygas jiems integruotis į visuomenę. 

 

18 diagrama. Nuteistųjų skundai                  19 diagrama. Teisminės bylos 

   
Viso bylų, kuriose atsakovas yra Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus pataisos namų – 

208. Pateikti skundų ar ieškinių reikalavimai: 

Didelę dalį nuteistųjų skundų, sudaro skundai, kuriuose nurodomas reikalavimas atlyginti 

neva patirtą neturtinę žalą dėl netinkamų laikymo sąlygų pataisos įstaigoje. 

Gyvenamųjų patalpų plotas 2015 m. pabaigoje atskirame sektoriuje Rasų g. 8 sudarė – 

1620,89 kv.m. ir atskirame sektoriuje Sniego g. 2 – 397,79 kv.m. Šiuo metu visos Vilniaus pataisos 
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namų patalpos (baudos izoliatoriaus kameros, drausmės grupės gyvenamosios patalpos, 

bendrabučio tipo gyvenamosios patalpos) atitinka Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, 

patvirtintose teisingumo ministro 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.1R-85 (toliau – PĮ VTT), 

11
1
.1 ir 11

1
.2 p. nustatytus normatyvus. Pabrėžtina, jog beveik visi 2015 metais nuteistųjų pateikti 

šios rūšies skundai pirmosios instancijos teismo buvo atmesti (jau išnagrinėtose bylose). Tačiau 2 

(dvejose) bylose teismas tenkino pareiškėjų skundus iš dalies priteisdamas jiems neturtinės žalos 

atlyginimą pinigais.  

 

Užimtumas mokslu, individualia darbine ar kūrybine veikla, moksline, menine ar kita 

veikla 

2014-2015 mokslo metais Vilniaus pataisos namuose mokėsi 290 nuteistųjų. Iš jų: Vilniaus 

mokymo centre – 165, profesinėje mokykloje – 125. 

Mokslo baigimo pažymėjimus gavo: 

 28 - vidurinio mokslo baigimo atestatus; 

 27 - pagrindinio mokslo baigimo atestatus; 

 91 - profesinės mokyklos baigimo pažymėjimus. 

 

20 diagrama. Nuteistųjų mokymas 

 
 

Statistiniai duomenys rodo, kad 2015 m. (51,14%) palyginus su 2014 m. (50%) 

besimokančiųjų nuteistųjų skaičius Vilniaus pataisos namuose pakito neženkliai.  

2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis įstaigoje didžiausias nuteistųjų skaičius buvo su 

viduriniu išsilavinimu 41,5% ir pagrindiniu išsilavinimu – sudarė 30,6% visų tuo metu įstaigoje 

atliekančių laisvės atėmimo bausmę nuteistųjų. Pažymėtina, kad tiek 2014 m. tiek 2015 m. tik 1 

nuteistasis buvo be išsilavinimo. 

Įstaigoje minimos religinės bei valstybinės šventės, vyksta šventiniai koncertai, rašinių, 

rankdarbių konkursai, viktorinos, organizuojamos parodėlės. 2015 metais įstaigoje nuteistiesiems 

suorganizuota 93 kultūriniai ir sporto renginiai. Siekiant gerinti pareigūnų ir nuteistųjų tarpusavio 

santykius 2015 m. buvo organizuotos futbolo, tinklinio varžybos. 
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Nuteistieji įprasmindami laisvalaikio praleidimą turi galimybę naudotis: biblioteka, 

koplyčia, žaisti stalo tenisą, sportuoti, įrengtos 3 stacionarios kompiuterių vietos, kur nuteistieji gali 

susipažinti su visais teisės aktais bei jų pakeitimais. Siekiant gerinti nuteistųjų psichoedukacinę 

savišvietą, sveikos gyvensenos propagavimą, narkomanijos plitimo prevenciją, kultūrą bei 

laisvalaikio užimtumą laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims yra rodomi šia tematika 

filmai. 

Siekiant pozityvesnio visuomenės požiūrio į nuteistuosius organizuotos šios viešosios 

akcijos: 

 „Vilties laukai“ - kasmetinis dviem etapais visame pasaulyje hospisų organizuojamas 

renginys. Vilniaus pataisos namų nuteistieji savo darbais prisidėjo prie šios nuostabios šventės 

organizavimo, sodino geltonuosius narcizus kartu su  švietimo organizacijų darbuotojais, 

nevyriausybinių organizacijų atstovais, medicinos darbuotojais, Vilniaus pataisos namų 

darbuotojais  

 2015 m. kovo 23 d. Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekantys nuteistieji 

įgyvendino norą prisijungti prie Lietuvoje organizuojamų Žemės dienos renginių. Stalių dirbtuvėse 

nuteistieji gamino inkilus atskrendantiems paukščiams ir suoliukus vaikams. Su Vilniaus darželio - 

lopšelio „Rasa“ administracija sutarus, kartu su vaikučiais buvo sumontuoti jiems pagaminti 

suoliukai ir pakabinti inkilai atskrendantiems paukšteliams. 2015 m. kovo 23 d. vykusiame 

renginyje dalyvavo 3 nuteistieji, 2 įstaigos socialiniai darbuotojai ir darželio lopšelio „Rasa“ 

atstovai su vaikučiais. Naujais suoliukais ir inkilėliais džiaugiasi darželio – lopšelio auklėtiniai, jų 

tėveliai ir darbuotojai, o inkilėliuose lizdus suka naujos paukštelių poros. 

 Mirusiųjų pagerbimo dienos išvakarėse Vilniaus pataisos namuose bausmę atliekantys 

nuteistieji padėjo tvarkyti Vilniaus miesto Saulės kapines. Savanoriškoje talkoje dalyvavo 15 

nuteistųjų. 

Vilniaus pataisos namų Rasų g. sektoriuje veikia dailės studija „Rasos“. Dalyvauja 19 

nuteistųjų, Sniego g. sektoriuje veikia meninės kūrybos studija „Feniksas“, kurios veikloje 

dalyvauja 12 nuteistųjų, veikia muzikos studija, kurią lanko 15 nuteistųjų.  

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Nacionalinė karikatūristų asociacijos 

„Humor Sapiens“ organizuotoje XXXIX humoristinių, satyrinių piešinių ir karikatūrų parodoje - 

konkurse tema: Stot! Humoras eina!, savo darbus šiam konkursui pateikė ir vienas Vilniaus pataisos 

namų nuteistasis. Jam buvo įteikta Teisingumo ministro padėka. 
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Užimtumas darbu 

Patvirtintas planinis nuteistųjų, dirbančių ūkio darbus, pareigybių skaičius 2015 metams 

buvo 54 etatai. Kaip matome 2015 m. sumažėjo nuteistųjų įdarbintų Ūkio skyriuje. 2014 m. 

gruodžio mėnesį buvo atliktas supaprastintas atviras nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo 

konkursas. Su laimėtoju UAB „PONTEM“ 2015 m. sausio 15 d. pasirašyta maitinimo paslaugos 

pirkimo-pardavimo sutartis ir perduotas nuteistųjų maitinimas. Atsižvelgiant į tai nuteistieji dirbę 

maitinimo srityje buvo atleisti. Siekiant efektyviai panaudoti laisvus etatus bei atsižvelgiant į 

Visuomenės  sveikatos centro pastabas, laisvi etatai buvo paskirstyti nuteistiesiems dirbantiems 

ūkinio aptarnavimo tvarkiniais. „Mūsų amatai“ 2015 m. įdarbinta 29 besargyboje ir 18 valgykloje. 

 

21 diagrama. Nuteistųjų įdarbinimas 

  

Vilniaus pataisos namai dalyvaudami socialiniame projekte „Žalioji oazė“ prisiėmė 

atsakomybę įstaigos teritoriją padaryti mažiau atgrasia bei sušvelninti bendrą vaizdą. Plėtojant 

Agrokultūrinės veiklos idėjas bei įgyvendinant „Žalioji oazė“ projektą, Vilniaus pataisos namuose 

sukurtas naujas poilsio kampelis – sutvarkyta įstaigos nuteistųjų gyvenamosios teritorijos aplinka 

šalia Sveikatos priežiūros tarnybos pastato, įrengti gėlynai; pakabinti loveliai su gėlėmis tarp 2-o ir 

3-o Kontrolinių praleidimo punktų; įrengtas fontanas, ant skiriamosios tvoros nutapytas miško ir 

ežero piešinys 3 D formatu; tęsiami dekoratyvinių augalų auginimo darbai. Projekto veikloje 

dalyvauja 12 nuteistųjų. Gruodžio mėnesį buvusi pilna gėlių alėja pasipuošė rankų darbo 

kalėdinėmis dekoracijomis ir medine eglute, senojo namo fragmentą ir žvejų miestelio inscenizaciją 

papildė Kalėdų eglutė su rankų darbo rogutėmis pilnomis dovanų, lesyklėlėmis, slidėmis ir medžiu, 

papuoštu raudonais mediniais obuoliais. 

Vilniaus pataisos namų nuteistieji neliko abejingi savo pilietinėms pareigoms - kovą ir 

birželį dalyvavo Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimuose. 

 Vykdant visuotinę teisinių žinių įvertinimo akciją, nuteistiesiems buvo organizuotas 

„Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas 2015“. 2015 m. spalio 13 d „Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos egzaminas 2015“ nugalėtoju tapo nuteistasis L. Žukas II etape iš galimų 19 teisingų 

atsakymų atsakęs teisingai į visus. 

 Vykdoma kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programa. 

Minėtos programos tikslas – nuosekliai, kompleksiškai, sistemingai mažinti kriminalinės 

subkultūros įtaką laisvės atėmimo bausmės vykdymo procesui, siekiant išgyvendinti subkultūros 

lemiamus kriminalinio pobūdžio nuteistųjų tarpusavio santykius. Siekiant mažinti tarp nuteistųjų 

kriminalinės subkultūros apraiškas, 2015 metais įstaigoje skaitytos paskaitos apie gyvenimo įgūdžių 

ugdymą, neigiamų nuostatų į kriminalinį subkultūros reiškinį formavimą. Paskaitų tema: 

„Kriminalinės subkultūros penitencinėse įstaigose raida ir struktūra“. 2015 metais subkultūros 

nepripažįstančių asmenų procentas nuo bendro įkalintų asmenų skaičiaus sudarė -12,5. 

Per 2015 metus 17 (2,99%) nuteistųjų buvo suteiktos trumpalaikės išvykos į namus, iš jų 5 

suteiktos kaip paskatinimas. 
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Įvairios akcijos ir jų vykdymas prisideda prie visuomenės nuostatų keitimo, moko 

savarankiškumo, atsakingumo bei ugdo altruistiškas nuteistųjų savybes. Maži, bet prasmingi darbai 

negali būti neįvertinti ir nepastebėti. Nuolat siekiama, kad kuo daugiau nuteistųjų dalyvautų 

įvairiuose projektuose, sporto ir kultūriniuose renginiuose, kad kuo daugiau bendrų susitikimų su 

pareigūnais, nuteistaisiais ir jų artimaisiais bei visuomenės organizacijomis. 

 

Narkomanijos prevencija. Psichologinė pagalba. Nuteistųjų sveikatos priežiūra 

 

2015 m. ir suteiktos 2467 psichologinės konsultacijos. Dažna konsultacijų tema yra 

nuteistųjų priklausomybė psichiką veikiančioms medžiagoms. Per ataskaitinius metus suteiktos 523 

psichokorekcinės konsultacijos nuteistiesiems, turintiems priklausomybę psichiką veikiančioms 

medžiagoms, ar žalingo vartojimo problemų.  

Rizikos grupės nuteistiesiems suteikta 751 prevencinio - postvencinio pobūdžio konsultacija 

psichologinių krizių, savižudybių, tyčinio savęs žalojimo ir kitais reikšmingais atvejais, su 

linkusiais žalotis ar krizinius jausmus išgyvenančiais nuteistaisiais. Pastebima, jog dažnai, save 

žalojantis elgesys nuteistiesiems yra kaip priemonė, kuri yra ,,patogi“ siekiant manipuliuoti 

socialine aplinka, pastebima, jog nuteistieji, kurie po save žalojančio akto įgauna pastiprinimą - t. y. 

jų manipuliatyvaus elgesio motyvai yra patenkinami, tikslas pasiektas, personalas įvykdo jo 

reikalavimą - linkę ir toliau naudoti šį problemų sprendimo metodą, todėl, šiems minimiems 

nuteistiesiems, skiriamas ypatingas dėmesys. 

 

21 diagrama. Psichologinės tarnybos veiklų analizė 

  
Visi naujai į įstaigą atvykę nuteistieji buvo apklausiami naudojant ,,Suicidinės rizikos 

įvertinimo klausimyną“. Iš viso, per 2015 m., pirminis psichologinis įvertinimas bei suicidinio/save 

žalojančio elgesio rizikos įvertinimas buvo atliktas 227 nuteistiesiems. Psichologinės tarnybos 

specialistai, atsižvelgdami į konsultacijos pageidaujančio nuteistojo asmenybę, jo problemų 

aktualijas bei nuteistajam būdingą elgesį, įvertinę poreikio prioritetus dažnai individualią 

psichologo konsultaciją suteikė tą pačią arba sekančią darbo dieną. Per ataskaitinį laikotarpį 

naudojant adaptuotas rizikos įvertinimo metodikas buvo atlikti 319 nuteistųjų nusikalstamo ir/ar 

smurtinio elgesio rizikos įvertinimų. 
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22 diagrama. Psichologinės tarnybos vykdomų programų analizė 

 
 

2015 m. Psichologinė tarnyba vykdė 4 Vilniaus pataisos namų direktoriaus patvirtintas bei su 

Kalėjimų departamento prie LR TM specialistais suderintas psichologinio konsultavimo programas, 

kuriomis 2015 m. spalio 6 d. vykusioje PT konferencijoje buvo pasidalinta su kitų įstaigų PT 

specialistais: 

1. „Agresijos ir auto-agresijos valdymo“  

2. „Pozityvaus mąstymo ir neigiamų emocijų įveikos“  

3. ,,Bendravimo įgūdžių ugdymo ir emocijų valdymo“  

4. ,,Streso ir neigiamų emocijų valdymo“  

Ataskaitinio laikotarpio metu  įvykdyti 223 psichologinio konsultavimo programų 

užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 228 nuteistieji. 

Siekiant nuteistųjų pozityvaus užimtumo skatinimo, buvo vykdoma ,,Dailės ir meninio 

ugdymo programa“, šią programą baigė 22 nuteistieji. 

Siekiant keisti nuteistųjų mąstymą ir elgesį, siekiant pozityvių pokyčių mažinant nuteistųjų 

pakartotinio nusikalstamumo riziką, ir toliau buvo vykdoma  aprobuota elgesio korekcijos programa 

„Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas“ (E P P), kurios užsiėmimuose per ataskaitinius metus dalyvavo 

47 nuteistieji.  

Vilniaus pataisos namuose veikia Priklausomybių reabilitacijos grupė (toliau – PRG) – 

vieta, kur nuteistieji, turintys priklausomybę alkoholiui ar narkotinėms medžiagoms gyvena 

atskirose gyvenamosiose patalpose, vieta, kurioje nuteistiesiems yra užtikrintos sąlygos 

psichosocialinei reabilitacijai bei sveikimui. Siekiant užtikrinti nuteistųjų lygiateisiškumo, 

lygiavertiškumo principus, siekiant ugdyti Priklausomybių reabilitacijos grupės narių atsakomybės 

jausmą, stiprinanti jų sveikimą, siekiant užkirsti kelią įvairaus pobūdžio vidaus tvarkos 

pažeidimams, kurie neigiamai veikia kitų reabilitacijos narių sveikimo procesą, bei laisvės atėmimo 

bausmės individualizavimo bei nusikalstamo elgesio, sietino su priklausomybe, recidyvo mažinimo 

2015 m. ketvirtojo ketvirčio metu buvo parengtos naujos ir 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus 

pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 3-35, patvirtintos Priklausomybių reabilitacijos grupės 

veiklos taisyklės.  

Naujose taisyklėse yra apibrėžti reikalavimai nuteistiesiems, kurie nori būti priimti į 

ilgalaikės (6 mėn. trukmės) reabilitacijos programą, konkretūs veiksmai, kurie bus traktuojami kaip 

vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai, numatyti konkretūs atvejai, kuomet reabilitacijos procesas gali 

būti nutrauktas, ar kokioms sąlygoms esant, reabilitacija gali būti pratęsta. Naujos taisyklės 
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užtikrina nuteistajam, kuris dėl vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų yra pašalintas iš PRG, teisę tęsti 

reabilitacijos procesą: lankyti grupinius bei individualius užsiėmimus (jei tam neprieštarauja grupės 

nariai bei personalas gyvenant kitame nuteistųjų būryje). Taip pat, yra įtvirtintos ir PRG personalo 

(specialisto bei vyresniojo psichologo) teisės bei pareigos.  

Šiuo metu PRG yra 12 gyvenamųjų vietų. Per 2015 m. į PRG gyvenamąsias patalpas, esant 

nuteistųjų norui ir Psichologinės tarnybos specialistams rekomendavus, ,,Nuteistųjų  paskyrimo į 

būrius komisijos“ sprendimu, buvo perkelti – apgyvendinti 26 nuteistieji, t. y. tiek nuteistųjų, kurių 

apgyvendinimas PRG patalpose buvo rekomenduojamas Psichologinės tarnybos specialistų.  

Per 2015 m. laikotarpį, visą PRG reabilitacijos programą baigė 5 nuteistieji, suėjus laisvės 

atėmimo bausmės terminui iš PRG, nepilnai reabilitacijos programą išklausę, į laisvę išėjo 2 

nuteistieji, 2 nuteistieji iš PRG reabilitaciją paliko jiems pritaikius LR BK 157 str. nuostatas – 

paleisti lygtinai. Deja, iš PRG per 2015 m. laikotarpį už įvairaus pobūdžio pažeidimus buvo 

pašalinta 10 nuteistųjų, taip pat, 2 nuteistieji PRG reabilitacijos metu pavartojo narkotinių 

medžiagų.  

Ataskaitinio laikotarpio metu programinis darbas su nuteistaisiais buvo vykdomas itin 

aktyviai. Psichologinės tarnybos vykdomose psichologinio konsultavimo, elgesio keitimo, 

pozityvaus užimtumo psichosocialinės reabilitacijos programose dalyvavo 323 nuteistieji, tai sudaro 

57 procentus visų nuteistųjų. 

Įgyvendinant savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos priemones, Psichologinė tarnyba 

pateikė 58 psichologines pažymos – rekomendacijas pataisos įstaigos administracijai dėl nuteistųjų 

ir suimtųjų, priklausančių didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti, 

sustiprintos priežiūros, bendravimo ypatumų bei parengė 242 psichologines išvadas dėl lygtinio 

atleidimo nuo bausmės ar lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, kurios nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

vadinamos Socialinio tyrimo išvadomis.  

 

7 lentelė. Nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra 

 
 

2015 metais vykdant narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos ir ŽIV/AIDS 

profilaktikos priemones, kontroliuojant ŽIV, hepatitų, tuberkuliozės, kitų infekcijų plitimą įstaigoje 

nuteistieji buvo tiriami dėl  ŽIV infekcijos, sifilio, buvo supažindinti su lytiškai plintančių infekcijų 

profilaktika ir apsisaugojimo priemonėmis, ŽIV perdavimo būdais. 
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8  lentelė. Nuteistųjų asmens sveikatos tyrimai 

 
 

Vykdant nuteistųjų švietimą priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos 

klausimais organizuojamos paskaitos narkomanijos prevencijos klausimais, užsiėmimai pagal 

programas, susijusias su narkomanijos prevencija, individualūs pokalbiai, filmų demonstravimas, 

asmeninės konsultacijos, pateikiama informacija lytiškai plintančių ligų profilaktikos tematika, 

nuolat buvo teikiamos konsultacijos minėtais klausimais Sveikatos priežiūros tarnyboje. 

Užsikrėtusių TBC įstaigoje nėra. Per ataskaitinį laikotarpį nediagnozuotas nei vienas užsikrėtimo 

ŽIV įstaigoje atvejis. Priklausomų nuo narkotinių ir psichiką veikiančių medžiagų įstaigoje 

gruodžio 31 d. buvo 93 nuteistieji.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,         Česlovas Jocius 

atliekantis direktoriaus funkcijas                           
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