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Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai*

Išoriniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
- Siekiant didinti darbo vietų skaičių nuteistiesiems, pradėta įdarbinti nuteistuosius
pasirašant įdarbinimo sutartis.
- Įgyvendinant 2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą
programą ,,Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“, atidarytas Pravieniškių pusiaukelės namų
poskyris. Projektu siekiama pagerinti sąlygas įkalintiems asmenims pataisos namuose bei suteikti
galimybes jiems sėkmingiau integruotis į visuomenę. Pusiaukelės namuose sudaromos galimybės
nuteistiesiems integruotis į darbo rinką ir visuomenę. Pusiaukelės namuose gyvenantys nuteistieji
neizoliuoti nuo visuomenės ir savo artimųjų jie tęsia jiems paskirtą bausmę, savarankiškai rūpinasi
savo buitimi, dirba, mokosi, įgyja darbo, kasdienių socialinių, bendravimo ir kitų gyvenimo įgūdžių,
gauna reikiamą socialinę ir kitokią pagalbą.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
- 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
- Mažas pareigūnų darbo užmokestis lemia tai, kad jie palieka tarnybą, susirasdami geriau
apmokamą darbą arba prašosi iš aukštesnių pareigų perkelti į žemesnes, kad galėtų dirbti pamainomis
ir turėtų galimybę dirbti kitą darbą, ko pasekoje nukenčia darbo kokybė. Dėl šios priežasties užpildytų
laisvų etatų skaičius nedidėja. Į viduriniąją grandį pritraukti darbuotojus ypač sudėtinga.
Vidiniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
- Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas padeda formuoti įstaigos specialistų
(atitinkamos srities) įgūdžius, padeda įsisavinti kintančią teisinio reguliavimo bazę bei sustiprina
darbuotojų pasitikėjimą savo jėgomis. Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją Kalėjimų departamento
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prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose.
 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
- Pataisos įstaigą sudaro trys atskiros pataisos namų teritorijos miškingoje vietovėje. Todėl
esant šios sąlygoms vyksta dažni draudžiamų daiktų permetimai į šias uždaras teritorijas, o pareigūnų
galimybės juos efektyviai užkardyti, nesant reikiamų techninių priemonių ir pakankamų žmogiškųjų
resursų, yra ribotos.
2017 metais viena iš prioritetinių sričių buvo nuteistųjų resocializacijos gerinimas. Siekiant
gerinti nuteistųjų resocializaciją bei integraciją į visuomenę buvo didinamas įdarbintų nuteistųjų
skaičius. Pataisos įstaiga 2017 metais pradėjo sudarinėti dvišales sutartis, kai nuteistasis tiesiogiai
įdarbinamas įmonėje, jam pasirašant dvišalę sutartį. 2017 metų laikotarpyje sutartys buvo pasirašytos
su 19 įmonių. Taip pat tęsiamas bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių
pagrindinis tikslas yra padėti nuteistiesiems resocializuotis, suteikiant galimybę mokytis įtraukiant į
įvairias edukacines, prevencine programas, užsiėmimus, konsultacijas.
Didelis dėmesys buvo skiriamas Pravieniškių Pusiaukelės namų poskyrio veiklos
organizavimui. 2017 m. vasario 9 d. įvyko pirmasis Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus
komisijos Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje posėdis. Per ataskaitinį laikotarpį
Pusiaukelės namų užpildymas buvo artimas 100 proc. Pusiaukelės namuose nuteistiesiems yra
sudarytos palankios sąlygos integruotis į visuomenę, palaikyti artimus ryšius su giminaičiais, įgauti
darbinės patirties bei įgūdžių, ugdyti savarankiškumą.
Siekiant atsisakysi su įstaigos veikla nesusijusių funkcijų buvo parengti ir pateikti Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dokumentai koncesijos pagrindu
perduoti šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo veiklą kitam ūkio subjektui. Taip pat parengti
ir suderinti dokumentai su Kaišiadorių rajono savivaldybe, teisingumo ministerija ir turto banku
siekiant perduoti geriamo vandens gamybos ir tiekimui Pravieniškių pataisos namams-atvirtajai
kolonijai priklausantį turtą.
Įgyvendinant sistemines įstaigos personalo didinimo priemones buvo patvirtinta įstaigos
darbuotojų motyvacijos didinimo programa ir priemonių planas. Siekiant formuoti įstaigos specialistų
įgūdžius per 2017 metus kvalifikaciją kėlė 490 darbuotojų. Į aukštesnes pareigas perkelta 281
darbuotojas.
Organizuojant dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ plėtros įgyvendinimą
bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu buvo įsigytas reikiamas licencijų skaičius, vykdyti
instruktorių apmokymai. Buvo sudarytos mokymų grupės pagal grafiką įstaigos darbuotojams.
Siekiant nuoseklaus ir aiškaus sistemos įsisavinimo buvo patvirtintas Atliekamų darbų, diegiant
dokumentų valdymo sistemą „DocLogix“, planas, kuriame numatyti penki DVS įsisavinimo eigos
etapai su konkrečiomis priemonėmis (darbais), terminais ir vykdytojais.

2. Įstaigos misija ir strateginis (-iai) tikslai (-ai)
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veiklos tikslas – vykdyti laisvės atėmimo
bausmes.
3. Kalėjimų departamento strateginio veiklos plano elementai:
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3.1. Strateginis tikslas: „Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga“, kodas
03.
3.2. Programos pavadinimas: Bausmių sistema, kodas 03 001.
3.3. Programos tikslo pavadinimas:
3.3.1. Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą, kodas 01.
3.3.2. Ginti nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teises ir teisėtus interesus, kodas 02
3.4. Programos uždavinio pavadinimas:
3.4.1. Vykdyti probacijos sistemą, kodas 01-01
3.4.2. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, kodas 01-02.
3.4.3. Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą
ir veiklos metodus, kodas 01-03.
3.4.4. Užtikrinti smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą, kodas 02-01.
3.4.5. Plėtoti bendrąją atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo
vietose, užtikrinanti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir psichotropinių
medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, materialinį techninį aprūpinimą, kodas 0202.
3.5. Programos priemonės pavadinimas:
3.5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, kodas 01-02-01.
3.5.2. Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas
nuteistiesiems ir suimtiesiems, kodas 01-02-08.
3.5.3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, kodas 01-03-01.
3.5.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą, kodas 01-03-02
3.5.5. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją, kodas 01-03-03.
3.5.6. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją,
profilaktiką ir gydymą, kodas 01-03-04.
3.5.7. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas Pravieniškių gyvenvietei, kodas 01-03-05
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Metinio plano įvykdymo procentas

Uždavinio kodas

4

3

Įvykdyta per 2017 m. 12 mėn.

4

2

Patvirtinta 2017 metams
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Programos tikslo kodas
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Teisingumo ministerijos strateginio tikslo
kodas
Programos kodas

Eilutės Nr.

VERTINIMO KRITERIJŲ APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

7

8

9

10

11

Laisvės atėmimo
vietose laikomų
asmenų valdymo
gerėjimas, proc.
Per ataskaitinį
laikotarpį
užregistruota
pasipriešinimo
pareigūnams atvejų
(pagal Baudžiamojo
kodekso 286
straipsnį)
Per praeitų metų
atitinkamą ataskaitinį
laikotarpį
užregistruota
pasipriešinimo
pareigūnams atvejų

E0302

4,1

-51,5

-1257,3

Efekto:

Ataskaitinio
laikotarpio vidutinis
sąrašinis nuteistųjų ir
suimtųjų skaičius
Praeitų metų
atitinkamo
ataskaitinio
laikotarpio vidutinis
sąrašinis nuteistųjų ir
suimtųjų skaičius
Per ataskaitinį
laikotarpį
užregistruota smurto
tarp įkalintų asmenų
atvejų pagal
Baudžiamojo kodekso
XVIII skyrių

1

KŽS (KŽIS)

0

2041

PS (N.Ramutis)

2121

34

KŽS (KŽIS)

5

8

Per praeitų metų
atitinkamą ataskaitinį
laikotarpį
užregistruota smurto
tarp įkalintų asmenų
atvejų

9

Įdarbintų nuteistųjų
dalis, proc.

11

12

3

30
1

1

17

3

30
1

1

133,5

245

663

VĮ "Mūsų
amatai"

46

A.Mišeikienė

2041

R3010105

-7,8

Ataskaitinio
laikotarpio faktinės
išlaidos (pagrindinės
veiklos sąnaudos)
tūkst. eurų
Praeitų metų
atitinkamo
ataskaitinio
laikotarpio faktinės
išlaidos (tūkst. eurų)

16

46,7

Rezultato:
Išlaidų vienam
nuteistajam
mažėjimas (proc.)

15

19

35

Vidutinis sąrašinis
nuteistųjų (be
suimtųjų) skaičius

13

18

E0304

Vidutinis sąrašinis
pataisos įstaigose
įdarbintų nuteistųjų
skaičius
Vidutinis sąrašinis
valstybės įmonėje
"Mūsų amatai"
įdarbintų nuteistųjų
skaičius
Vidutinis sąrašinis už
įstaigos ribų įdarbintų
nuteistųjų skaičius
(rodoma tik jeigu
tokie asmenys
neapskaitomi kaip
įdarbinti VĮ "Mūsų
amatai")

10

14

24

#DIV/0
!

12996,3

12529,2

1 Produkto:
Nuteistųjų, įgijusių
specialybę, skaičius
(vnt.)

P3010102-1

28
0

341

121,8

R.Starkuvienė

6

21

Nuteistųjų,
neturinčių
drausminių
nuobaudų, dalis,
proc.

22

Nuteistų laisvės
atėmimu asmenų,
neturinčių galiojančių
nuobaudų, skaičius
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

1154

23

Bendras nuteistų
asmenų skaičius
ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

2010

24

25

26

27

28

Nuteistųjų,
priklausomų nuo
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų, skaičius
Savanoriškai
dalyvaujančių
elgesio korekcijos
programose asmenų
dalis, palyginti su
visų priklausomų
asmenų skaičiumi,
proc.
Per ataskaitinį
laikotarpį
savanoriškai
dalyvavusių elgesio
korekcijos
programose
priklausomų nuo
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų asmenų
skaičius
Per ataskaitinį
laikotarpį bendras
užregistruotas
priklausomų nuo
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų asmenų
skaičius
Narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų pateikimo
į laisvės atėmimo
vietas užkardymo
procentas

P3010102-4

52

57,4

110,4

P3010102-5

78

71

109,9

P3010102-6

38

58,0

65,5

56

76

P3010102-7

59

51,4

87,2

B.Semėnaitė

7

29

30

31

32

33

34

Išimta narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų, užkardant
jų patekimą į laisvės
atėmimo vietų
teritorijas (gr.)
Bendras išimtų
narkotinių medžiagų
kiekis, gr. (užkardant,
per kratas ir kt.)
Dalyvavimas
kvalifikacijos
tobulinimo
mokymuose
narkomanijos
prevencijos tema,
mokytų specialistų
skaičius, vnt. (tik jei
apmokama iš
priemonės 01-02-04)
Įkalinimo įstaigų
reabilitacijos
centruose dirbančių
specialistų
dalyvavimas
mokomuosiuose
vizituose Europos
Sąjungos valstybės
institucijose
(specialistų skaičius,
vienetais)
Užregistruotų
nusikalstamų veikų,
kurias įvykdė
asmenys, laikomi
laisvės atėmimo
vietose, skaičius,
vienam tūkstančiui
įkalintų asmenų
Užregistruota
nusikalstamų veikų,
kurias įvykdė
asmenys, laikomi
laisvės atėmimo
vietose, vnt.
Įkalintų asmenų,
gydytų nuo lėtinio
hepatito ir
ŽIV/AIDS, skaičius

730,924
4

R.Starkuvienė

1420,75
7

R.Starkuvienė

P3010102-8

6

5

83,3

N.Martinkevičien
ė

P3010102-9

2

5

250,0

N.Martinkevičien
ė

P301010210

25

14,7

170,1

KŽS (KŽIS)

#DIV/0
!

B.Semėnaitė

30

P3010103-2

0

0

8

35

35

Laisvės atėmimo
bausmę atliekančių
priklausomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų asmenų,
kuriems laisvės
atėmimo bausmės
vykdymo metu
taikyta tikslinė
resocializacioja ir
medicininės
paslaugos, skaičius,
vnt.
Asmenų,
dalyvavusių
socialinių įgūdžių
lavinimo
programose,
skaičius, ne mažiau
kaip, vnt.

P301010212

20

57

285,0

RS

P301010202

20

40

200,0

RS
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4. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas.
Įstaigoje 2017 metų nuteistųjų vidutinis sąrašinis skaičius – 2041 (iš jų atvirojoje kolonijoje
– 112).
2018 m. sausio 1 d. įstaigoje bausmę atliko 2010 nuteistieji, iš jų:
✓ 28 nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos;
✓ 121 nuteistųjų atliekančių laisvės atėmimo bausmę atviros kolonijos sąlygomis;
✓ 19 nuteistųjų Pravieniškių pusiaukelės namuose.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2018 metų sausio 1 d. bausmę atliko 46
užsienio šalių piliečiai.
2017 metų planinis nuteistųjų skaičius – 2100. Faktinis ataskaitos dienai nuteistųjų skaičius
yra mažesnis už planinį 2,8 proc.

4.1. Vykdant priemonę 2-01 „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje nuo 2017 m. kovo 29 d. pradėti 3-io
sektoriaus rekonstravimo darbai. Darbų rangovė UAB „Aukštaitijos ranga“, kuri projekte numatytus
darbus turės baigti iki 2018 m. kovo pabaigos. Teismo sprendimu Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuoto rekonstravimo darbų viešojo pirkimo
konkurso laimėtoja pripažinta bendrovė „Aukštaitijos ranga“. Projektas „Sudaryti sąlygas sumažinti
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje laisvės atėmimo bausmę
atliekančių nuteistųjų pakartotinio nusikalstamumo atvejų skaičių“ skirtas efektyviai spręsti aktualią
daugelio Lietuvos įkalinimo įstaigų problemą – esamų kalinimo sąlygų įtaką nuteistųjų pakartotiniam
nusikalstamumui. Projektu siekiama rekonstruoti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3io sektoriaus gyvenamuosius bendrabučius įrengiant šiuose pastatuose modernias kamerų tipo
patalpas, taip reikšminai pagerinant nuteistųjų izoliaciją ir neigiamų įtakų prevenciją, nes
nuteistuosius, gyvenančius didelėmis grupėmis, neišvengiamai veikia kalėjimo subkultūra, juos
sunku kontroliuoti, didelė nusikaltimų rizika.
Šiuo metu vykdant renovacijos darbus buvo pasiekti šie tikslai:
- Rekonstruoti trys bendrabučiai;
- Įrengtos 360 vietos nuteistiesiems;
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- Įrengtos 114 gyvenamos kameros nuteistiesiems. Iš jų 29 dvivietės, 35 trivietės, viena
kamera neįgaliesiems, likusios keturvietės kameros;
- Įdiegtos modernios inžinerinės techninės priemonės apsaugos perimetre;
- Įrengti pėsčiųjų ir keturračio takai;
- Įrengta gaisrinė signalizacija ir vaizdo stebėjimo sistema visuose pastatuose;
Tikimasi, kad įgyvendinus projektą žymiai pagerėjusios nuteistųjų buities sąlygos ir estetinė
aplinkos kokybė, taip pat nuteistųjų izoliavimo galimybė nakties metu sumažins neigiamą įkalinimo
įstaigos aplinkos poveikį nuteistojo asmenybei, sudarys geresnes sąlygas lengviau įgyvendinti
socialinės integracijos ir individualaus darbo su nuteistaisiais programas, leis užtikrinti tarptautinių
žmogaus teisių standartų įgyvendinimą vykdant laisvės atėmimo bausmes.

Atlikti nuteistųjų perkėlimo į lengvąją grupę analizę, bei įgyvendinti priemones
lengvojoje grupėje bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiui padidinti
2017 m. rugsėjo 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-394 buvo sudaryta darbo grupė atlikti
analizei. Darbo grupė 2017 m. spalio 2 d. pateikė pažymą apie nuteistųjų perkėlimo į lengvąją grupę
analizę ir dėl priemonių, skirtų šioje grupėje atliekantiems nuteistiesiems skaičiaus padidinimui,
įgyvendinimo (Nr. LD-2053). Šioje pažymoje darbo grupė nurodė pagrindines rizikas dėl kurių
nuteistieji nėra skatinami perkeliant iš paprastosios į lengvąją grupę, taip pat pateikė
rekomenduojamas priemones skirtas padidinti lengvosios grupės sąlygomis atliekančių nuteistųjų
skaičių.
Ataskaitos dienai lengvojoje grupėje bausmę atlikinėjo 213 nuteistųjų. 2016 m. tuo pačiu
laikotarpiu tokių nuteistųjų buvo 184. Nuteistųjų skaičius lengvojoje grupėje per ataskaitinį laikotarpį
padidėjo 15,9 proc.
Organizuoti nuteistųjų įdarbinimą
Sausio 1 d. buvo įdarbinta 917 nuteistųjų. 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu tokių nuteistųjų
buvo 904. Rodiklis padidėjo 1,4 proc.
2017 m. gruodžio mėnesį už pataisos įstaigos ribų dirbo 179 nuteistieji (kartu su Atvirąja
kolonija). 2016 m. tokių nuteistųjų buvo 143. Rodiklis padidėjo 25,2 proc.
2017 m. buvo numatyta sudaryti 4 sutartis su naujomis įmonėmis dėl nuteistųjų įdarbinimo.
Per šiuos siekiant organizuoti nuteistųjų įdarbinimą pritraukiant naujas įmones buvo sudaryta 12
bendradarbiavo sutarčių su:
1) 2017 m. kovo 29 d. ŽŪB „Nematekas“ (Sutarties Nr. 76-22);
2) 2017 m. balandžio 3d. „Lietuvos liaudies buities muziejus“ (Sutarties Nr. 76-24);
3) 2017 m. balandžio 26 d. UAB „Pilotas“ ir partneriai (Sutarties Nr. 76-40);
4) 2017 m. balandžio 26 d. MB „Pripučiamos pilys“ (Sutarties Nr. 76-39);
5) 2017 m. gegužės 4 d. UAB „Elucida“ (Sutarties Nr. 76-45);
6) 2017 m. gegužės 11 d. UAB „Gerdeta“ (Sutarties Nr. 76-46);
7) 2017 m. birželio 30 d. UAB „Švaruma“ (Sutarties Nr. 76-65);
8) 2017 m. liepos 13 d. UAB ,,Lindo“ (Sutarties Nr. 76-68);
9) 2017 m. liepos 14 d. UAB ,,Trys A“ (Sutarties Nr. 76-71);
10) 2017 m. liepos 28 d. UAB ,,Grinda“ (Sutarties Nr. 76-75);
11) 2017m. rugsėjo 11 d. UAB ,,MS Transport“ (Sutarties Nr. 76-103);
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12) 2017 m. rugsėjo 27 d. UAB ,,Interjerų sistemos“ (Sutarties Nr. 76-117).
Per 2017 metus buvo suteikta 128 leidimai nuteistiesiems be sargybos ar palydos išvykti už
pataisos įstaigos ribų. Per 2016 m. buvo suteikta 109 leidimai. Rodiklis padidėjo 17,4 proc.
Organizuoti nuteistųjų perkėlimą į pusiaukelės namus
2017 m. vasario 9 d. įvyko pirmasis Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus komisijos
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, sudarytos Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-486,
posėdis.
Posėdžio metu buvo aptarti teisės aktai, reglamentuojantys nuteistųjų perkėlimą į
Pravieniškių pusiaukelės namus, užpildyti konfidencialumo pasižadėjimai bei svarstytas pirmasis
nuteistojo prašymas perkelti jį į Pravieniškių pusiaukelės namus.
Laikotarpyje nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Pravieniškių pataisos namai
-atviroji kolonija Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus komisijoms pateikė 51 nuteistųjų
prašymą dėl jų perkėlimo į Pusiaukelės namus. Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus komisijai
Alytaus pataisos namuose buvo pateikti 4 Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos nuteistųjų
prašymai dėl jų perkėlimo į Pusiaukelės namus, Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus komisijai
Marijampolės pataisos namuose - 4 nuteistųjų prašymai, Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus
komisijai Vilniaus pataisos namuose - 7 prašymai, Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus
komisijai Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje – 32 prašymai.
Sausio 1 d. Pravieniškių pusiaukelės namuose gyveno 18 nuteistųjų. 3 nuteistiesiems
pradėtas vykdyti perkėlimo į Pusiaukelės namus procesas, esantiems nuteistųjų, siūlomų perkelti į
Pusiaukelės namus, sąraše.

Organizuoti nuteistųjų mokymus pagal Priklausomybių nuo psichiką veikiančių
medžiagų asmenų reabilitacijos programą
Per ataskaitinį laikotarpį priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų
reabilitacijos programą baigė 19 nuteistųjų. 2016 m. baigusių šią programą nebuvo.
Organizuoti sistemingą visų nuteistųjų tikrinimą dėl psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje dėl vienkartinių testų trūkumo priemonė
neįvykdyta. 2017 m. balandžio 3 d. buvo išsiųstas raštas į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos dėl aprūpinimo vienkartiniais testais (2017-04-03, Nr. S-7252).
2017 m. spalio 6 d. pakartotinai buvo išsiųstas raštas į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos dėl patikrinimo dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
testų poreikio.(2017-10-06, Nr. S-22695)
Pagal turimas galimybes iš viso buvo atlikta 469 patikrinimai dėl psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo.
Organizuoti nuteistiesiems taikomas užimtumo priemones, siekiant kad nuteistieji
daugiau laiko praleistų už kameros (gyvenamosios patalpos) ribų
Siekiant, kad nuteistieji kuo daugiau laiko praleistų už kameros (gyvenamosios patalpos
ribų) sektorių Socialinės reabilitacijos skyriai organizuoja įvairius renginius nuteistiesiems. Per 2017
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metus įstaigoje vyko 374 renginiai. 2016 m. tą patį laikotarpį įvyko 298 renginiai. Renginių skaičius
padidėjo 25,5 proc.
Organizuojami užsiėmimai doroviniais, teisiniais bei ekonominiais klausimais, tokių
užsiėmimų per ataskaitinį laikotarpį įvyko 450. Taip pat į įstaigą atvyksta socialiniai partneriai, kurie
vykdo užsiėmimus su nuteistaisiais, veda paskaitas. (Kadangi duomenys teikiami už ketvirtį,
patikslinti duomenys bus pateikiami IV ketvirčio pabaigoje)

Partneriai

Užsiėmimai

1-as sektorius
projektas „Harmonija muzikoje ir dvasioje“
Kiekvieną trečiadienį pagal pateiktą grafiką
vyko užsiėmimai su nuteistaisiais.
Kauno arkivyskupijos Caritas bendrija
Organizuoti „Alfa“ kursai nuteistiesiems pagal
„Benamių ir nuteistųjų integracija“ programą.
Lietuvos kapelionų asociacija
3 kartus per savaitę bendravo Lietuvos kalėjimų
kapelionų asociacijos kapelionas bei jo kviesti
savanoriai asmenys
Asociacija „Nuteistųjų socialinio užimtumo nuteistųjų susitikimas su minėtų organizacijų
centras“
atstovais
Asociacija "Kelias į laimę"
Kiekvieną trečiadienį lankėsi Asociacijos
"Kelias į laimę" atstovai
Všį „Malonės namai“
Vyko nuteistųjų susitikimas su minėtų
organizacijų atstovais
Kunigas Linas Šipavičius
vyko susitikimai su kunigu Linu Šipavičiumi
Kunigas Dainius Vaineikis
vyko susitikimai su kunigu Dainiumi Vaineikiu
Vilniaus arkivyskupijos Caritas bendrija
Vyko susitikimai su Vilniaus arkivyskupijos
Caritas bendrijos atstovais
Kauno labdaros ir paramos fondas „Frida“
Iš viso vyko 192 nuteistųjų susitikimas su
minėtų organizacijų atstovais
2-as sektorius
Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos Koplyčioje 9 kartus vyko Lietuvos kalėjimų
atstovai
kapelionų asociacijos narių susitikimas su
nuteistaisiais
Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos Lankėsi 133 kartus, tikslu religinis bei dorovinis
kapelionas Liutauras Zacharka
nuteistųjų ugdymas.
Kauno arkivyskupijos Caritas
Vyko susitikimai su projekto „Kalinių globa ir
integracija“ savanoriais ir atstovais
Kauno arkivyskupijos Caritas
45 kartus vyko „Benamių ir nuteistųjų
integracijos“ programos socialinių darbuotojų ir
savanorių
susitikimai
su
nuteistaisiais
sielovados tikslais susitikimai
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
27 kartus, pagal sudarytą sutartį lankėsi Vilniaus
arkivyskupijos Caritas darbuotojai
Labdaros ir paramos fondas “Teen Challenge“ lankėsi 15 kartų, Priklausomybes turinčių
įkalintų asmenų reabilitacijos centre, labdaros ir
paramos fondo savanoriai
Rock of Ages Prison Ministry (Kalėjimų misija 3 kartus vyko kalėjimų misijos „Amžinoji uola“
„Amžinoji uola“) atstovai:
atstovų susitikimai su nuteistaisiais.
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Asociacijos „Kelias į laimę“

90 kartų koplyčioje ir klubo patalpose, vyko
asociacijos projekto „Harmonija muzikoje ir
dvasioje“ savanorių edukaciniai užsiėmimai,
paskaitos, diskusijos, pokalbiai.
Kauno KWAN UM ZEN mokykla
9 kartus klubo patalpose, vyko asociacijos
savanorių meditaciniai užsiėmimai, paskaitos,
praktikos, pokalbiai.
Šiaulių VšĮ „Malonės namai“:
29 kartus koplyčioje ir klubo patalpose vyko
savanorių edukaciniai užsiėmimai, paskaitos,
diskusijos, pokalbiai.
Anoniminių Alkoholikų draugijos savanoriai Lankėsi 6 kartus, Priklausomybes turinčių
(AA):
įkalintų
asmenų
reabilitacijos
centre,
Anoniminių Alkoholikų draugijos savanoriai,
tikslu pravesti AA susirinkimus.
Kaišiadorių rajono Visuomenės sveikatos 1 kartą vesta paskaita tema „Narkotikų ir
biuras
psichotropinių medžiagų žala organizmui,
psichinei sveikatai ir socialinei gerovei“.
Valstybinio psichikos sveikatos centro atstovai 1 kartą klubo patalpose skaityta paskaita tema
„Psichoaktyvių medžiagų vartojimo žala“.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 9 kartus (kiekvieną pirmą mėnesio penktadieni),
kapelionas
pataisos įstaigos 2-o sektoriaus Šiluvos Dievo
Motinos koplyčioje, aukojo Šv. Mišias
Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos
klebonas – kunigas Kazys Gražulis.
VšĮ „Vilties švyturys“
1 kartą Priklausomybes turinčių įkalintų asmenų
reabilitacijos centre, VšĮ „Vilties švyturys“
priklausomybės
ligų
reabilitacinės
bendruomenės atstovai.
3-ias sektorius
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Iš viso organizuoti 90 nuteistųjų susitikimų su
šių organizacijų atstovais.
Kauno arkivyskupijos Caritas
VŠĮ „Aplankyk kalinį“
Organizacija „Antras šansas“
Asociacijos "Kelias į laimę"

Motyvuoti nuteistuosius dalyvauti mediacijos procese
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2017 m. balandžio 14 d. lankėsi Kauno
apygardos probacijos tarnybos mediatorės Dovilė Petraitienė ir Viktorija Stančikaitė-Grėbliauskienė
ir pristatė Mediacijos procesą darbuotojams bei nuteistiesiems. Per 10 šių metų mėnesių meditacijos
procese dalyvavo 9 nuteistieji: 1-ame sektoriuje – 1 nuteistasis; 2-ame sektoriuje - 5 nuteistieji,
3-iame sektoriuje - 3 nuteistieji. 2016 m. mediacijos vedamos nebuvo.
Motyvuoti nuteistuosius savanoriškai sumokėti teismo priteistus ieškinius
Siekiant didinti savanoriškai sumokėtų ieškinių sumas, nuteistiesiems buvo vesti
individualūs pokalbiai, kurie turi finansinių įsipareigojimų. Pokalbių metu nuteistieji buvo raginami
aktyviai mokėti priteistus ieškinius ar kitus finansinius įsipareigojimus.
Per ataskaitinį laikotarpį nuteistieji savanoriškai sumokėjo 4342,78 Eur. Lyginant su 2016
m. tuo pačiu laikotarpiu atlyginta 54,2 proc. daugiau. (2016 m. atlyginta 2353,17 Eur).
Atlikti rengiamų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos dokumentų tinkamumo analizę
bei įgyvendinti priemones lygtinio paleidimo procesui tobulinti
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Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. balandžio 5 d. įsakymu
Nr. V-155 „Dėl darbo grupės sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta atlikti nuteistųjų
lygtinio paleidimo dokumentų rengimo ir teikimo įstaigoje veikiančioms lygtinio paleidimo
komisijoms situacijos įvertinimą ir parengti pasiūlymus dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo dokumentų
rengimo ir teikimo efektyvesnio savikontrolės mechanizmo nustatymo. Sudaryta darbo grupė 2017
m. gegužės 19 d. įstaigos direktoriui pateikė pažymą su siūlymais (2017-05-19, LD-1063).
Buvo vykdomi nuteistųjų dokumentų, teikiamų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos
komisijos patikrinimai. Iš 796 dokumentų patikrinta 42, tai sudaro 5,3 proc.
Per 2017 metus lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijoms buvo pateikti 1057
prašymai svarstyti lygtinį paleidimą. Teigiamų komisijos sprendimų – 766. Tai sudaro 72,5 proc. nuo
visų svarstytų prašymų.
1-ame sektoriuje – prašymų 296, teigiamų 235, 79,4 proc.
2-ame sektoriuje – prašymų 617, teigiamų 437, 70,8 proc.
3-iame sektoriuje – prašymų 144, teigiamų 94, 65,3 proc.
Prie 1-o sektoriaus esančių Pusiaukelės namų įrengti sodą
Per ataskaitinį laikotarpį pagrindiniai sodo įrengimo darbai yra atlikti. Sodas pradėtas veisti
naujoje vietoje, buvusiame sporto aikštyne. Idėjos realizavimui buvo pasitelkta LAMMC
Sodininkystės ir daržininkystės instituto specialistai direktorius dr. Audrius Sasnauskis ir
Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas dr. Darius Kviklys, kurie padėjo parinkti atsparias
vaismedžių ir vaiskrūmių veisles bei pasidalino patirtimi, kaip įrengti sodą. Siekiant paspartinti
parengiamuosius darbus, organizuotos nuteistųjų ir Pravieniškių pusiaukelės namų socialinių
darbuotojų bendros talkos. Pusiaukelės namuose laikomi nuteistieji dirbo ir savaitgaliais, laisvu nuo
savo darbo laiku. Pradėti darbai yra toliau tęsiami. Šiuo metu sode jau auga 50 įvairių vaismedžių tai obelys, kriaušės ir slyvos, bei 20 krūmelių aviečių. Sodo pakraštys (kaip gyvatvorė) užsodintas
įvairiais serbentais.
Sodo sklype buvo nugenėta ir atnaujinta liepų alėja bei nupjovus meldus ir krūmus, atsivėrė
vaizdas į tvenkinį. Sodo kaimynystėje atsiras nauja poilsio, laisvalaikio bei sveikatingumo zona.
Buvo atnaujinti parke esantys suoliukai, tvarkomi parko takeliai, bei išvalytas parko nuošaly esantis
senas fontanas.
Organizuoti profesinį mokymą laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems
Įstaigoje buvo pasirašytos trys profesinio mokymo organizavimo sutartys su Kaišiadorių
Technologijų ir verslo mokykla (2017-08-31, Nr. 76-84), Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo
centru (2017-08-26, Nr. 76-95) ir Elektrėnų profesinio mokymo centru(2017-08-23, Nr. 76-82)
2017 - 2018 mokslo metams.
2016-2017 mokslo metais įstaigoje nuteistųjų profesinį mokymą organizavo 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). Nuteistieji mokėsi: 1-ame sektoriuje kompiuterio operatoriaus, suvirintojo elektra
rankiniu būdu, siuvinių gamintojo profesijos, siuvėjo specialybės, želdinių tvarkytojo profesijų,
2ame sektoriuje – staliaus, baldžiaus, kompiuterio operatoriaus, aplinkos apželdintojo profesijų, 3iame sektoriuje – kompiuterio operatoriaus, dailiųjų dirbinių pynėjo, odinių gaminių taisytojo,
avalyninko, baldų apmušėjo, siuvinių gamintojo profesijų.
2016-2017 mokslo metus baigė ir profesinės mokyklos mokslo baigimo pažymėjimus gavo
341 nuteistasis: 1-ame sektoriuje - 109, 2-ame sektoriuje – 146 (5 iš atvirosios kolonijos), 3-iame
sektoriuje – 86. Planinis nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius 2017 metams – 280 nuteistųjų,
rodiklio įvykdytas siekia 121 proc.
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Šiais metais diplomus gavo pirmoji Elektrėnų profesinio mokymo centro želdinių
tvarkytojo specialybės laida. Buvo organizuotas baigiamasis praktikos egzaminas, kurio metu
specialybę pasirinkę nuteistieji komisijos vertinimui ruošė žydinčių gėlių kompozicijas. Iš viso šią
specialybę įgijo 24 nuteistieji.

Organizuoti bendrąjį ugdymą laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje bendrąjį lavinimą organizavo
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla (2016-02-11 sutartis Nr. 1.19.6/76-30). Pasibaigus
mokslo metams 43 nuteistieji įgijo pagrindinį išsilavinimą ir gavo pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimus. Baigusių ir įgijusių vidurinį išsilavinimą nuteistųjų skaičius – 66.
Iš viso bendrojo ugdymo mokykloje 2017-2018 mokslo metais nuo rugsėjo 1 d. dalyvavo
361 nuteistasis.
Mažinant nuteistųjų užsieniečių socialinę atskirtį, peržiūrėti nuteistųjų užsieniečių
socialinės atskirties mažinimo planą ir pateikti tvirtinti įstaigos direktoriui
2017 m. spalio 4 d. įstaigos direktoriui pateikta Pažyma apie plane numatytų priemonių
vykdymą (2017-10-04, Nr. 61-2632). 2017 m. spalio 23 d. direktoriaus įsakymų patvirtintas naujas
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje laikomų nuteistųjų užsieniečių socialinės
atskirties mažinimo planas ir įvykdytos jame numatytos priemonės (2017-10-23, V-453, 2017-12-18,
Nr. 63-3003, 2018-01-09, Nr. 62-117, 2018-01-09, Nr. 62-121,2018-01-09, Nr. 62-120, 2018-0109,Nr. 62-119, 2018-01-03, Nr. 61-33).
Mažinant diskriminaciją nuteistųjų atžvilgiu ir bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais vykdyti projektą „Nuteistieji bendruomenei“
Mažinant diskriminaciją nuteistųjų atžvilgiu ir bendradarbiaujant su socialiniais partneriais
vykdant projektą „Nuteistieji bendruomenei“ 2017 m. 1-o ketvirčio metu kartu su socialiniais
partneriais buvo organizuojami renginiai. 2017 m. kovo 20 d. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos atstovai apsilankė Lietuvos liaudies buities muziejuje, kuriame Tarptautinės Žemės dienos
proga kalinių pagaminti inkilai buvo įkelti į muziejaus teritorijoje esančiose Aukštaitijos, Žemaitijos,
Suvalkijos sodybose bei muziejaus parkuose augančius medžius. Iš viso įvairiose muziejaus vietose
įkelta 15 naujų pataisos įstaigos nuteistųjų rankų darbo inkilų. Akcijoje dalyvavo Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnai, nuteistieji bei Lietuvos liaudies buities muziejaus
administracijos atstovai, kurie bendromis jėgomis iškėlė inkilus.
2-o ketvirčio metu balandžio 22 d. vyko akcija „Darom“. Šiemet ji organizuota jau dešimtą
kartą, jos pagrindinis tikslas padaryti Lietuvą švaresnę. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje
kolonijoje bausmę atliekantys nuteistieji taip pat buvo pakviesti dalyvauti šioje visuotinėje aplinkos
tvarkymo akcijoje ir jie aktyviai joje dalyvavo – keletą valandų tvarkėsi, gražino aplinką, rinko
šiukšles, grėbė senus lapus teritorijose prie sektorių. Kituose nuteistųjų lokaliniuose sektoriuose taip
pat buvo organizuoti pavasariniai darbai, tvarkoma aplinka. Prie šios akcijos organizavimo prisidėjo
ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojai.
Tęsiant bendradarbiavimą su VŠĮ „Solija“ Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
nuteistieji gegužės mėnesį dalyvavo gerumo akcijoje, skirtoje Tarptautinei Vaikų gynimo dienai
paminėti. Šios akcijos metu visų įstaigos sektorių nuteistieji buvo skatinami gaminti rankdarbius
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Kauno Petrašiūnų dienos centro vaikams. 2017 m. birželio 6 d. pataisos įstaigos direktoriaus
pavaduotojas Arvydas Stankevičius ir kiti administracijos atstovai susitiko su Petrašiūnų dienos
centro vaikais bei jų auklėtoja ir perdavė jiems nuteistųjų rankų darbo žaislus, atvirukus.
Savanoriškoje veikloje gyvūnų prieglaudoje „Lesė“ 2017 m. birželio 13 ir 2017 m.
rugpjūčio 9 d. dalyvavo 5 nuteistieji, kurie betonavo prieglaudą juosiančių tvorų metalinius stulpus,
atliko prieglaudos pastatų vidaus apdailos darbus, keitė gyvūnų voljerų medinius stulpus, statė
gyvūnų voljerus ir atliko voljerų vidaus apdailos darbus, dengė prieglaudos pastatų stogus:
Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ veikloje, padedant sandėlyje sutvarkyti gautus
maisto produktus (juos iškrauti ir rūšiuoti) 2017 m. birželio-liepos mėn. 4 kartus dalyvavo 1
nuteistasis.
Taip pat 2017 m. rugsėjo mėn. 13-14 d. vienas nuteistasis dalyvavo padedant darbais
Pravieniškių gyvenvietės pagyvenusiam asmeniui ir socialiai remtinoms šeimoms: 3 gyventojams
padėjo surinkti baldus.
Projekto įgyvendinimo metu nuteistieji gamino įvairius medžio dirbinius, kurie buvo
padovanoti ir panaudoti Kruonio ir Kalvių bendruomenių visuomeniniams tikslams. Nuteistieji
gamino kryželius partizanų atminimui, Užgavėnių kaukes bendruomeninėms šventėms, natūralios
medienos Kalėdinius žaislus bendruomenės centrinei aikštei puošti, inkilus grįžtantiems paukščiams
gyventi. Vykdant šį projektą buvo partnerių teisėmis buvo bendradarbiaujama su Kruonio kultūros
centro, Kalvių bendruomenės, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Jiezno vaikų globos
namų atstovais
Per 2017 metus programoje „Langas į nuteistojo pasaulį“ dalyvavo 18 nuteistųjų.
Taikyti elgesio pataisos programą EPP (Elgesys. Pokalbis. Pasikeitimas)
Psichologinės tarnybos specialistai taikė EPP programą nuteistiesiems, kurių pakartotinio
nusikalstamumo rizika yra vidutinė. Per 2017 metus programoje dalyvavo 45 nuteistieji.
Užimti nuteistuosius agrokultūrinėmis veiklomis tęsiant socialinio projekto „Žalioji
oazė“ veiklas
Atėjus pavasariui ir toliau tęsiama socialinio projekto „Žalia oazė“ veikla. 1-ame sektoriuje
toliau buvo tęsiami nuteistųjų 8-ame lokaliniame sektoriuje darbai – keisti vasarines gėles
daugiametėmis ir naujai suprojektuoti gėlynus. Naujai įrengtame gėlyne pasodinta įvairių
daugiamečių augalų bei tulpių svogūnėlių. Buvo suplanuota įrengti ir alpinariumą, todėl atšilus
pavasariniams orams, imtasi šį projektą įgyvendinti, taip pat nuteistųjų iniciatyva buvo įrengta
pavėsinė.
2-ame sektoriuje prie bendro pasivaikščiojimo (rato) teritorijos, esančiuose šiltnamiuose buvo
pasėtos daržovės: pomidorai, agurkai, salotos, paprikos. Taip pat šalia šiltnamių esančiose daržuose
buvo pasėti moliūgai, ridikėliai, svogūnai, burokėliai, bulvės, braškės, avietės ir kt. Taip pat
pasodintos vaistažolės: melisa, mėta, čiobrelis. Vykdant projektą ,,Žalioji oazė“ buvo tvarkoma
lokalinių sektorių aplinka: išgenėti medžiai, apkarpyti krūmai, atnaujinti gėlynai. Atnaujinti gėlynai
esantys bendro pasivaikščiojimo (rato) teritorijoje.
Nuteistiesiems bendro pasivaikščiojimo teritorijoje baigiami įrengti pasivaikščiojimo takai,
taipogi beveik baigti fontano įrengimo darbai.
3-iame sektoriuje nuteistieji dalinasi gerąja patirtimi augindami daržoves, prižiūrėdami
vaismedžius ir vaiskrūmius, kartu projektuoja ir įgyvendina įvairius statybinius sprendimus – buvo
pastatyti 7 šiltnamiai, įrengtos lysvės, taip pat pasodinti vaismedžiai, riešutmedžiai, vaiskrūmiai,
ąžuolai, tujos ir vaistažolių daigynai.
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Iš viso žaliosios oazės veikloje dalyvavo 261 nuteistasis.

Stiprinti pareigūnų dirbančių pagal dinaminės priežiūros modelį, komunikacijos
įgūdžius
Pirmo pusmečio metu Psichologinės tarnybos darbuotojai parengė paskaitų ciklą tema
„Komunikacijos įgūdžių stiprinimas“ bei patvirtino šio paskaitų ciklo nuostatus (2017 m. birželio 15
d. Nr. LD-1239).
2017 m. spalio 19 d. paskaitų ciklas pravestas 23 darbuotojams, dirbantiems pagal dinaminės
priežiūros modelį.
Efektyvinant nuteistųjų resocializaciją plačiau taikyti nuteistųjų išleidimą atostogoms
parvykstant į namus
Per ataskaitinį laikotarpį parvykti į namus atostogoms buvo išleista 77 nuteistieji. 2016
metais atostogoms parvykti į namus buvo išleista 29 nuteistieji. Atostogoms išleidžiamų nuteistųjų
skaičius padidėjo 165 proc.
4.2. Vykdant priemonę 02-02 „Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos
prevenciją laisvės atėmimo vietose, užtikrinti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių
narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, materialinį
techninį aprūpinimą“
Siekiant šviesti nuteistuosius pagaminti plakatus tema „Sveikos mitybos piramidė“
Pagaminta 12 vnt. A3 formato plakatų. Plakatai naudojami nuteistųjų užsiėmimų metu apie
sveiką mitybą ir gyvenseną.
Siekiant šviesti nuteistuosius pagaminti plakatus tema „Narkotikų žala organizmui“
Pagaminta 3 vnt. 115/175 cm dydžio plakatai. Plakatai padalinti į sektorius ir naudojami
vedant prevencinio pobūdžio paskaitas apie narkotikų žalą organizmui.
Šviesti nuteistuosius apie neteisėto narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo,
saugojimo ir platinimo atsakomybę
Siekiant šviesti nuteistuosius pagaminta 1000 vnt. lankstinukų apie neteisėto narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo, saugojimo ir platinimo tema ir išdalinti nuteistiesiems.
Suorganizuoti paskaitą tema „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žala organizmui,
psichinei sveikatai ir socialiniai gerovei“
2017 m. birželio 26 d. Kaišiadorių rajono Visuomenės sveikatos biuro specialistas Arvydas
Raskilas visuose trijuose sektoriuose skaitė paskaitą tema „Narkotikų ir psichotropinių medžiagų žala
organizmui, psichinei sveikatai ir socialinei gerovei“. Iš viso dalyvavo – 175 nuteistieji (1-ame
sektoriuje – 75 nuteistieji, 2-ame sektoriuje – 78 nuteistieji ir 3-iame sektoriuje – 22 nuteistieji).
4.3. Vykdant priemonę 02-08 „Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių
lavinimo programas nuteistiesiems ir suimtiesiems“ .
Vykdyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2016 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-238 aprobuotą „Nuteistųjų socialinių įgūdžių
ugdymo“ programą.
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Pagal šią programą buvo vedamos 6 ,,Socialinių įgūdžių lavinimo“ grupės, viso dalyvavo 40
nuteistųjų. 32 nuteistųjų jau baigė programą, likusieji programą baigs 2018 m. eigoje.
4.4.Vykdat priemonę 3-01 „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“.
Pataisos įstaigoje įdiegti ir pradėti taikyti įkalintų asmenų dinaminės priežiūros modelį
Priklausomybės ligomis sergančių asmenų reabilitacijos centre 2-ame sektoriuje taikant
dinaminės priežiūros modelį kiekvienam nuteistajam buvo sudaroma individuali dienotvarkė.
Vidutinis nuteistųjų skaičius – 28.
1-o sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyrio socialiniai
darbuotojai taikant dinaminės priežiūros principus dirbo pamainomis, t. y. darbas su nuteistaisiais
vykdomas nuo 8.00 val. iki 22.00 val., taip pat išeiginėmis dienomis. Kiekvienam nuteistajam yra
sudaromas intensyvaus rengimo savaitinis planas.
Siekiant kuo efektyviau taikyti dinaminės priežiūros modelį praktikoje, buvo sukurta
pradinė dinaminės priežiūros darbo su nuteistuoju programa – duomenų bazė, MS access pagrindu,
bandomasis variantas. Dinaminės priežiūros informacinės sistemos paskirtis yra tiksliai suplanuoti
ir organizuoti nuteistojo dienos veiklą, užtikrinti dinaminės priežiūros reikalavimų laikymąsi bei
operatyviai surinkti ir paskirstyti informaciją (2017-05-04 Nr. 43/1-1147).
Atvirojoje kolonijoje vykdant dinaminės priežiūros principus dirba 3 pareigūnai. Nuteistieji
lydimi šių pareigūnų vyksta į valstybines institucijas, dalyvauja pozityvaus užimtumo renginiuose.
Atvirojoje kolonijoje slenkančiu grafiku (nuolatinis buvimas su nuteistaisiais) dirba du Socialinės
reabilitacijos skyriaus specialistai ir du Psichologinės tarnybos psichologai. Nuteistieji yra lydimi
dėl dokumentų gamybos (teisės, asmens dokumentai), į bažnyčias. .
Pagerinti nusikalstamų veikų užkardymą ir išaiškinimą
2016 m. užregistruota 128 nusikalstamos veikos, o 2017 m. – 177 , tai yra 38,28 proc.
daugiau. Per 2016 m. iš 128 registruotų ir tirtų nusikalstamų veikų ištirta 66 (perduota į teismą – 31,
nutraukta – 35), kas sudaro 51,56 proc. per 2017 m. iš 177 registruotų ir tirtų nusikalstamų veikų
ištirta 78 (perduota į teismą – 29, nutraukta – 49), kas sudaro 44,07 proc., tačiau pažymėtina, kad šis
rodiklis nėra tikslus ir vertinti reikėtų ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo nusikalstamos veikos
registravimo, nes paprastai tokių nusikalstamų veikų tyrimas tiek ir užtrunka.
2016 m. užregistruota 21 smurtinio pobūdžio nusikalstama veika, o 2017 m. – 33 , tai yra
57,14 proc. daugiau. Per 2016 m. iš 21 registruotų ir tirtų nusikalstamų veikų ištirta 15 (perduota į
teismą – 6, nutraukta – 9), kas sudaro 71,43 proc. per 2017 m. iš 33 registruotų ir tirtų nusikalstamų
veikų ištirta 12 (perduota į teismą – 8, nutraukta – 4), kas sudaro 36,36 proc., tačiau šis rodiklis irgi
nėra tikslus ir vertinti reikėtų ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo nusikalstamos veikos
registravimo, nes paprastai tokių nusikalstamų veikų tyrimas tiek ir užtrunka.
Per 2017 metus narkotinių ir psichotropinių medžiagų užkardymas lygus 51,4 proc.(Iš viso
paimta 1420,7566 g, iš nuteistųjų paimta 689,322 g., iš piliečių 730,9244 g.).
1-ame sektoriuje užkardymas – 53 proc. (Paimta iš viso: 367, 2136 gr. Iš piliečių 194,6581
gr., iš nuteistųjų 172,5555 gr.)
2-ame sektoriuje užkardymas - 58,4 proc. (Paimta iš viso:860,5763. Iš piliečių502,1952 gr.,
iš nuteistųjų 358,3811 gr.)
3-iame sektoriuje užkardymas – 17,6 proc. (Paimta iš viso:192,9667 gr. Iš piliečių 34,0711
gr., iš nuteistųjų 158,8956 gr.).
Vykdyti psichiką veikiančių medžiagų paieškas pasitelkiant tarnybinius šunis
Pataisos įstaiga turi du šunis specialiai apmokytus vykdyti psichiką veikiančių medžiagų
paieškai. Įstaiga kreipėsi į Kalėjimų departamentą, dėl papildomų šunų įsigijimo. (2017-10-06, Nr.
S-22696)
Pasitelkiant tarnybinius šunis vykdyti draudžiamų daiktų turėti nuteistiesiems paiešką
1) 2017 m. sausio 8 d. 3-iame sektoriuje atliktos neplaninės kratos gyvenamojoje zonoje
protokolas Nr. 43-172 (Mobiliojo ryšio telefonas Samsung su SIM kortele Pildyk, mobiliojo ryšio
telefonas „Card“.
2) 2017 m. kovo 7 d. 3-iame sektoriuje atliktos neplaninės kratos gyvenamojoje zonoje
protokolas Nr. 43/1-558 (Mobiliojo ryšio telefonas X6 su SIM kortele Ežys, USB atmintinė).
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3) 2017 m. kovo 24 d. 3-iame sektoriuje atliktos neplaninės kratos gyvenamojoje zonoje
protokolas Nr. 43-1804 (rusvos spalvos milteliai suvynioti į permatomą lipnią juostą-3 paketėliai,
augalinės kilmės žalsvos spalvos medžiaga suvyniota į lipnią juostą, kaip įtariama galimai
narkotinė).
4) 2017 m. balandžio 24 d. 3-iame sektoriuje atliktos neplaninės kratos gyvenamojoje
zonoje protokolas Nr. 43/1-1048 (polietileninis baltas paketėlis su augalinės kilmės, žalios spalvos
medžiaga, galimai narkotinė).
5) 2017 m. balandžio 27 d. 1-ame sektoriuje vyko bendra krata, kurioje dalyvavo Šiaulių
apskrities vyriausiojo komisariato pareigūnai kartu su kinologu ir tarnybiniu šunimi. Draudžiami
daiktai užfiksuoti suvestiniame protokole, 37 pozicijos.
6) 2017 m. gegužės 9 d. 3-iame sektoriuje rasta (permatomas polietileninis paketėlis su
baltos spalvos bekvape lipnia medžiaga, galimai narkotine, permatomas geltonos spalvos užsuktas
paketėlis su jame esančia žalsvai pilkos spalvos, smulkių granulių medžiaga, kaip įtariama medžiaga
galimai narkotinė, plastikinėje dėžutėje su lipduku ,,Rokiškio mėsinė“ su žalsvos spalvos augalinės
kilmės smulkinta medžiaga, kaip įtariama galimai narkotine, permatomas polietileninis maišelis su
lipduku ,,Krapų viršūnėlės“ su žalsvos spalvos, augalinės kilmės, smulkinta medžiaga, galimai
narkotine, buteliukas su lipduku ,,ONE-A-DAY“ su viduje esančia smulkinta, augalinės kilmės,
žalsvos spalvos medžiaga, kaip įtariama galimai narkotine.
7) 2017 m. gegužės 23 d. 2-o ir 3-io sektorių Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai
bei kinologas su tarnybiniu šunimi atliko neplaninę kratą 2-ame sektoriuje nuteistųjų 9-o būrio
gyvenamosiose patalpose. Rastos dvi plastikinės pakuotės „LD“ su augalinės kilmės rudos spalvos
galimai narkotine ar psichotropine medžiaga, rusvos spalvos tabletės – 257 vnt., du indeliai nuo
tabako „Winston“, kuriuose buvo augalinės kilmės rudos spalvos medžiaga, plastikinis baltos
spalvos indelis su neaiškios kilmės skysčiu – apie 100 ml., apie 10 l. alkoholio raugo
8) 2017 m. birželio 20 d. 2-me sektoriuje atlikta bendroji krata nuteistųjų būrių
gyvenamosiose, buitinėse bei pagalbinėse patalpose. Bendros kratos metu 10-o būrio 2-oje brigadoje
buvo rastas polietileninis paketėlis su 376 vnt. apvalių baltos spalvos tablečių, taip pat polietileninis
paketėlis su baltos spalvos kristaline smulkia medžiaga bei stiklinis indas su 28 vnt. apvalių ir pailgų
tablečių galimai narkotinių ar psichotropinių.
9) 2017 m. birželio 20 d. 2-ame sektoriuje bendros kratos metu 10-o būrio 2-oje brigadoje
buvo rastas polietileninis paketėlis su 376 vnt. apvalių baltos spalvos tablečių, taip pat polietileninis
paketėlis su baltos spalvos kristaline smulkia medžiaga bei stiklinis indas su 28 vnt. apvalių ir pailgų
tablečių, galimai narkotinių ar psichotropinių.
10) 2017 m. liepos 30 d. 3-iame sektoriuje atliktos neplaninės kratos gyvenamojoje zonoje
protokolas Nr. 43/1-7025 (Polietileninis maišelis su augalinės kilmės medžiaga, kaip įtariama
narkotinė).
11) 2017 m. rugsėjo 6 d. kinologas su tarnybiniu šunimi 2-o sektoriaus 16-ame būryje
aptiko keturis paketėlius su baltos spalvos milteliais galimai narkotinėmis medžiagomis.
12) 2017 m. rugsėjo 23 d. planinės kratos metu 1-ame sektoriuje buvo rasta slėptuvė,
kurioje buvo nuteistiesiems neleidžiami daiktai: rausvos spalvos tabletės – 99 vnt., mobilaus ryšio
telefonas Nokia – 1 vnt., SIM kortelės (labas, pildyk) – 5 vnt., mobilaus ryšio telefonų baterijos – 10
vnt., USB laidas.
13) 2017 m. gruodžio 19 d. 3-iame sektoriuje atliktos neplaninės kratos gyvenamojoje
zonoje protokolas Nr. 43/1-3430 (techniškai netvarkingas USB adapteris).
Išanalizuoti kiekvieno nuteistųjų, atsisakymo gyventi jiems paskirtame būryje atvejo
priežastis, siekiant tokių atvejų skaičiaus sumažinimo
Siekiant mažinti nuteistųjų atsisakiusių gyventi jiems paskirtame būryje skaičių, sektorių
Socialinės reabilitacijos skyrių būrio viršininkai nuteistajam atsisakius gyventi būryje iš nuteistojo
paima raštišką nuteistojo paaiškinimą, toliau buvo analizuojamos nuteistųjų atsisakymo gyventi
paskirtame būryje priežastys.
Per 2017 m. atskaitinį laikotarpį gyventi paskirtame būryje atsisakė 97 nuteistųjų.(1-ame
sektoriuje – 56, 2-ame sektoriuje – 22, 3-iame sektoriuje – 19).
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Per 2016 m. buvo 285 nuteistieji atsisakę gyventi jiems paskirtame būryje. Atsisakiusiųjų
skaičius sumažėjo 67,7 proc.
Organizuoti mobilaus ryšio telefonų ir jų priedų, modemų ir kitų ryšio priemonių
patekimo į pataisos įstaigą užkardymą
Iš viso per 2017 metus buvo paimta 3045 telefonai (iš nuteistųjų 2619, iš piliečių 426)
užkardymas – 14 proc., 1824 SIM kortelės (iš nuteistųjų 1609, iš piliečių 215) užkardymas – 11,8
proc., ir 48 modemai(iš nuteistųjų 32, iš piliečių 6)užkardymas -12,5 proc..
2016 metais tuo pačiu laikotarpiu 3099 telefonai(iš nuteistųjų 2638, iš piliečių
461)užkardymas – 14,8 proc., 1896 SIM kortelės(iš nuteistųjų 1707, iš piliečių 189) užkardymas –
9,9 proc. ir 48 modemai (43 iš nuteistųjų, 5 iš piliečių) užkardymas – 10,4 proc.
Pažymėtina, kad užkardyti mobiliojo ryšio telefonus ir jų priedus sudėtinga dėl įvairių
aplinkybių, viena jų – tobulėjančios moderniosios technologijos (pvz., dronų), 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. Duomenys
pateikiami lentelėje:
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psichiką
veikiančiomis (g)
Paimta bandant
perduoti
nuteistiesiems
(suimtiesiems) iš
piliečių:
Paimta iš
nuteistųjų
(suimtųjų):

489,4325

404,302

2,6237

194,6581

502,1952

34,0711

896,3582

714,7727

164,7145

671,136

33,4389

172,5556

358,3811

158,8956

869,2894

497,2465

Sumažinti įkalintų asmenų savižudybių ir bandymų nusižudyti atvejų skaičių
Plane buvo numatyta patvirtinti smurto mažinimo tarp nuteistųjų planą ir įgyvendinti jame
numatytas priemones. 2017 m. balandžio 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-158 „Dėl Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos priemonių plano
patvirtinimo“ buvo patvirtintas Nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos priemonių planas, kuriame
numatytos priemonės, skirtos mažinti smurtą tarp nuteistųjų. Visos šios plano priemonės
įgyvendintos (2018-01-05, Nr. 37(2)-84). Todėl dar vieno plano dėl tų pačių priemonių įgyvendinimo
tvirtinimas būtų perteklinis.
Per ataskaitinį laikotarpį savižudybių nebuvo, buvo užregistruoti 7 atvejai, bandant
nusižudyti. Vykdant savižudybių prevenciją krizių įveikos komandos veda prevencinio pobūdžio
psichologines konsultacijas su nuteistaisiais, įtrauktais į sustiprintą priežiūrą dėl savęs žalojimo ar
bandymo nusižudyti. Per ataskaitinį laikotarpį buvo suteiktos 548 konsultacijos. Taip pat atitinkamų
tarnybų pareigūnams, kurie atsakingi už nuteistuosius priklausančius didelės rizikos grupei dėl savęs
žalojimo ar bandymo nusižudyti, yra pateikiama pažyma – rekomendacija dėl sustiprintos
individualios priežiūros ir bendravimo ypatumų bei gyvenamosios vietos. Per ataskaitinį laikotarpį
pateiktos 164 pažymos – rekomendacijos.
Vykdyti priemones, numatytas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-462 patvirtintame
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių
įstaigų bei valstybės įmonės 2017-2018 metų korupcijos prevencijos programų įgyvendinimo
2017 metų priemonių plane
Patvirtintas įsakymas dėl asmenų, atsakingų už kovos su korupcija programos įgyvendinimo
2017 metų plane numatytų priemonių vykdymą, paskyrimo (2017-02-27, Nr. V-27). 2018 m. sausio
5 d. į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštu Nr. 14-73 „Dėl
informacijos apie korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą
pateikimo“ išsiųsta korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2017
m. ataskaita.
Peržiūrėti pataisos įstaigos bendrąsias ir vidaus administravimo funkcijas ir procesus,
optimizuoti įstaigos valdymo funkcijų įgyvendinimą
Optimizuojant įstaigos valdymo ir išlaidų funkcijas bei pataisos įstaigos bendrąsias ir vidaus
administravimo funkcijas 2017 m. birželio 9 d. sudaryta darbo grupė siekiant įgyvendinti užduotį
(2017-06-09, Nr. V-246). Sudaryta darbo grupė 2017 m. liepos 27 d. pateikė pažymą apie įstaigos
valdymo optimizavimą ir išlaidų funkcijų įgyvendinimo mažinimą (2017-07-27, Nr. LD-17666).
2017 m. rugpjūčio 25 d. į Kalėjimų departamentą išsiųstas raštas dėl rizikos valdymo plano
rengimo ir pasiūlymų pateikimo (2017-08-25, Nr.S-18984).
Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-115 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų veiklos rizikos valdymo metodikos
patvirtinimo“ jame nustatytais terminais ir tvarka pradėtas rengti 2018 m. rizikos valdymo planas.
Įstaigoje 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-587 „Dėl darbo grupės, atsakingos už
rizikos valdymą sudarymo“ sudaryta darbo grupė atsakinga už rizikos valdymą.
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Patvirtinti ir įgyvendinti pataisos įstaigos komunalinių paslaugų sąnaudų mažinimo
planą
2017 m. balandžio 27 d. buvo patvirtintas komunalinių paslaugų išlaidų taupymo planas
(Nr. 25-924). Per 2016 m. 11 mėn. komunalinėms paslaugoms išleista- 952824,08 euro, per 2017 m.
11 mėn. 881370,58 euro – sutaupyta 7,50 %. Sutaupyta elektros, vandens, kitų komunalinių
paslaugų. Išaugo šildymo sąnaudos, nes 2017 m. dėl blogų oro sąlygų kūrenimo sezonas tęsėsi visą
balandžio mėnesį ir pusę gegužės. Taip pa nuo spalio mėnesio pajungtas šildymas 3- io sektoriaus
rekonstruojamuose pastatuose, kurie 2016 m. pabaigoje nebuvo kūrenami.
Kasinės išlaidos 2017 m., lyginant su 2016 m. sutaupytos 14 %.
2016 m. komunalinėms paslaugoms buvo skirta ir panaudota 1145000,00 eurų asignavimų,
2017 m. – 1214904,00 eurų asignavimų. Tai 2017 m. komunalinėms paslaugoms skirta ir panaudota
14 % mažiau biudžeto asignavimų.
Atsiakyti įstaigai nebūdingų funkcijų vykdymo
Siekiant atsisakyti su įstaigos veikla nesusijusių funkcijų Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-91 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“
sudaryta darbo grupė parengė ir pateikė įstaigos direktoriui pažymą apie komunalinio ūkio
pareigybių įvertinimą ir perskirstymą.
Nurašytos ir parduotos komunaliniame ūkyje naudotos transporto priemonės:
1) Automašina GAZ 3307;
2) Automobilis „Nissan Patrol“ (2016 m. gruodžio 21 d. pripažinto nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto aprašas Nr. 25-2693);
3) Automobilis „Mercedes Benz 100D“;
4) Gaisrinis automobilis ZIL 130-63B (2017 m. balandžio 6 d. pripažinto nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto aprašas Nr. 25-786). Už
aukcione parduotus automobilius valstybei pervesta 3397,17 Eur.
Šilumos tiekimo veiklą perduoti koncesijos sutarties pagrindu. Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos 2017 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-309 ,,Dėl koncesijos komisijos
sudarymo“ 2017-10-04 raštu ,,Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto nuomos“
Nr. 22190, parengė ir pateikė Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos dokumentus koncesijos pagrindu perduoti šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo
veiklą kitam ūkio subjektui. Šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo veikla koncesijos
pagrindu neperduota kitam ūkio subjektui.
Planuojama 2018 metais Šilumos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo veiklą perduoti VĮ
,,Mūsų amatai“ arba Kaišiadorių rajono savivaldybei.
Perduoti vandens ūkio funkcijas Kaišiadorių rajono savivaldybei. Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-378 ,,Dėl darbo grupės Lietuvos
Respublikos vyriausybės nutarimo projektui parengti sudarymo“ parengė ir suderino su Kaišiadorių
rajono savivaldybe, teisingumo ministerija ir turto banku perduodamą geriamo vandens gamybos ir
tiekimui Pravieniškių pataisos namams-atvirtajai kolonijai priklausantį turtą. 2017 m. lapkričio 22
d. vyriausybės nutarimas Nr. 935. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija 2017-11-10
priėmimo-perdavimo aktu Nr. 77-3796 perdavė priklausantį turtą Kaišiadorių rajono savivaldybei.
Funkcijos bus perduotos, kai Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išduos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją UAB ,,Kaišiadorių vandenims“.
Užtikrinti didžiąją dalį viešųjų pirkimų vykdymą per CVP IS
Įvykdyta viešųjų pirkimų dalis per CVP IS ir CPO — 92.21 proc.
Atlikti viešųjų pirkimų teisėtumo patikrinimus
2017 m. rugsėjo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-390 buvo patvirtinta tikrinimo komisija.
Komisija atlikto 4 patikrinimus ir pateikė pažymą apie viešųjų pirkimų patikrinimus.(2017-11-30,
Nr. LD-2366). Pažeidimų nerasta.
Padidinti viešųjų pirkimų dalį įsigyjant prekių (paslaugų), kurias gamina (teikia) VĮ
„Mūsų amatai“
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Visi pirkimai įstaigoje yra vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir jame
nustatytomis taisyklėmis, todėl visi pirkimai yra vykdomi per Centrinę viešųjų pirkimų informacines
sistemas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyjant prekes pagal poreikį, buvo skelbti konkursai per CVP IS.
Įvykdytų prekių (paslaugų), kurias gamina (teikia) VĮ “Mūsų amatai“ viešųjų pirkimų dalis sudaro
— 3.6 proc.
Organizuoti laisvų prižiūrėtojų etatų užpildymą
Palyginus su 2016 metais, užpildytų laisvų prižiūrėtojų etatų skaičius nepadidėjo. 2016 m.
gruodžio 31 d. laisvų prižiūrėtojų pareigybių skaičius – 50, 2017 m. gruodžio 31 d. laisvų jaunesniųjų
specialistų pareigybių skaičius – 50.
Šio rodiklio neįvykdymą lėmė rizikos ir priežastys, kurių įstaiga negalėjo įtakoti, kadangi
2017 m. sausio 12 d. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus įsakymu Nr. LD–
342 buvo patvirtintas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos priemonių laisvoms
pareigybėms mažinti planas, kuriame visos 23 nustatytos priemonės 100 proc. – įvykdytos (201801-04 pažyma Nr. LD-17 ,,Apie Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos priemonių laisvoms
pareigybėms mažinti plano įvykdymą“)
Rizikos ir priežastys, lėmusios šio rodiklio neįvykdymą:
1. Didelė jaunesniųjų pareigūnų kaita (priimta – 28, atleista – 4, 6 jaunesnieji pareigūnai
perkelti į pareigūnų pareigas);
2. Maži atlyginimai:
Mažas darbo užmokestis žemiausios grandies pareigūnams lemia tai, kad jie palieka
tarnybą, susirasdami geriau apmokamą darbą. Reikia pripažinti, kad konkrečių veiksmų dėl
jaunesniųjų pataisos pareigūnų atlyginimo didinimo buvo imtasi (dirbantiems pareigūnams) tik nuo
2017 m. rugsėjo 1 d. , kitas etapas – nuo 2017 m. gruodžio 1 d., todėl tikėtis greito rezultato buvo
neįmanoma.
Tai rodo Personalo skyriaus atlikta 2017 m. analizė, buvo apklaustas kiekvienas, paliekantis
tarnybą pareigūnas.
Atleistų iš
Išėjimo iš tarnybos priežastys, kurias nurodė pareigūnai:
tarnybos
pareigūnų
skaičius
19
Savo noru dėl asmeninių priežasčių (susirado geriau
apmokamą darbą, išvyksta į užsienį, susirado darbą
pagal gyvenamą vietą arčiau namų ir pan.)
16
Savo noru dėl mažo darbo užmokesčio
4
Dėl sveikatos (netinkami pagal CMEK išvadą)
1
Dėl išėjimo į pensiją
1
Atsisakė pildyti anketą
3. Per griežti CMEK ligų sąvado reikalavimai.
Įstaigos Personalo skyrius atliko analizę:
Per 2017 metus Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo užregistruoti 85
pretendentai (63 – į tarnybą ir 22 – mokytis pataisos pareigūno profesijos), iš jų 38 negalėjo
įsidarbinti dėl CMEK. Iš 63 pretendentų į tarnybą, - 12 buvo pripažinti CMEK kaip netinkami eiti
pareigas pagal sveikatą ir 19 nebaigė tikrintis sveikatos dėl paskirtų papildomų tyrimų. Iš 22
pretendentų į pataisos pareigūnų profesinį mokymą, - 1 buvo pripažinti kaip netinkami eiti pareigas
pagal sveikatą ir 6 nebaigė tikrintis sveikatos dėl paskirtų papildomų tyrimų.
Todėl potencialūs kandidatai tokiais atvejais dažniausia renkasi panašų atlyginimą
mokančias kitas darbovietes, kuriose yra ne tokie aukšti sveikatos reikalavimai bei paprastesnės ir
greitesnės priėmimo į darbą procedūros.
4. Geografinė ir bendra įstaigos padėtis;
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Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija yra Kaišiadorių rajone. Kaišiadoryse yra du
paukštynai (Kaišiadorių ir Girelės) bei arti – ir Vievio paukštynas, taip pat tokios didelės visoje
Lietuvoje žinomos įmonės kaip ŽŪB ,,Nematekas“, ,,Desė“, ,,Savingė“, kur darbuotojams siūlomas
pradinis atlyginimas yra didesnis nei pas mus (dabar jau ir padidintas) jaunesniųjų pareigūnų
atlyginimas.
Be to bedarbių skaičius Kaišiadorių rajone, palyginus su kitais rajonais, nėra didelis.
5. Nepatraukli pataisos pareigūno profesija šiai dienai.
Dėl visų išvardintų priežasčių pataisos pareigūno profesija yra nepatraukli pretendentams.
Patvirtintas pataisos pareigūno profesijos viešinimo priemonių planas ir 100 proc.
įgyvendintos šiame plane numatytos priemonės. (Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
direktoriaus 2017 m. sausio 12 d. Kandidatų pritraukimo į profesinį mokymą priemonių 2017 metais
planas Nr. LD-697, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Personalo skyriaus Kandidatų
pritraukimo į profesinį mokymą priemonių 2017 metais plano ataskaita, 2017 m. spalio 4 d. Nr. LD2227).
Aprūpinti prevencinės grupės pareigūnus specialia ekipuote
2017 m. balandžio 4 d. buvo parengtas ir išsiųstas raštas į Kalėjimų departamentą prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (Toliau – KD) dėl prevencinės grupės aprūpinimo
reikiama ekipuote (2017-04-03, Nr. S-7248). Atsakymas į šį raštą negautas.
Pakartotinai 2017 m. spalio 26 d. raštu S-24418 „Dėl informacijos pateikimo“ kreiptasi į KD
dėl finansavimo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos prevencinės grupės pareigūnų
aprūpinimui taktine uniforma ir amunicija, į šį raštą buvo gautas atsakymas, kuriame nurodoma
detalizuoti informaciją, dėl aprūpinimo.(2017-10-31, Nr. 1S-4114). Pateikus patikslinimą KD
informavo, kad neturi lėšų aprūpinti suformuotos prevencinės grupės narių specialiosiomis
priemonėmis (2017-11-24 Nr. 1S-4494).
Didinti įstaigoje dirbančių asmenų kurie kelia kvalifikaciją du kartus per metus
skaičių
Įstaigos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip du kartus per 2017 m. skaičius
490 – tai sudaro 72 proc. nuo visų dirbusių darbuotojų 2017 m. gruodžio 31 d. skaičiaus (Dirbusių
žmonių skaičius 2017-12-31 – 680).
Nusiųsti pretendentus į atranką mokytis pagal pataisos pareigūnų profesinio mokymo
programą Kalėjimų departamento Mokymo centre
Pretendentų, nusiųstų į atranką mokytis pagal pataisos pareigūnų profesinio mokymo
programą Kalėjimų departamento Mokymo centre, skaičius – 8.
Iš viso pateikė prašymus mokytis pataisos pareigūnų profesijos ir užsiregistravo įstaigos
pretendentų žurnale 22 pretendentai, iš jų: 8 – nusiųsti į atranką mokytis pagal pataisos pareigūnų
profesinio mokymo programą Kalėjimų departamento Mokymo centre, 1 – netinkamas pagal CMEK,
6 – nebaigė tikrintis CMEK nes buvo paskirti papildomi tyrimai, 2 – susirado darbus ir pradėjo dirbti,
2 – įstojo mokytis kitos specialybės, 3 – atsisakė dėl asmeninių priežasčių.
Įgyvendinti sistemines įstaigos personalo motyvacijos didinimo priemones
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. V-429 ,,Dėl darbuotojų motyvacijos didinimo programos ir darbuotojų motyvacijos plano
tvirtinimo“ patvirtinti įstaigos darbuotojų motyvacijos didinimo programa ir 2017-2018 metų
priemonių planas. 2018 m. sausio 17 d. parengta pažyma Nr. 13-67 ,,Apie darbuotojų motyvavimo
plano įvykdymą 2017 m.“.
Įgyvendinant sistemines įstaigos personalo motyvacijos didinimo priemones per 2017 m. į
aukštesnes pareigas perkelta 281 įstaigos darbuotojas.
Parengti ir patvirtinti pataisos pareigūnų pareigybių aprašymus, nustatant juose
reikalavimus sveikatos būklei
Įvykdyta. Nustatytu terminu parengti ir pakeisti visų pataisos pareigūnų pareigybių
aprašymai.
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Organizuoti įstaigoje Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos administruojamos dokumentų valdymo sistemos „DoxLogix“ plėtros įgyvendinimą
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Administracijos reikalų skyrius
bendradarbiavo su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Bendruoju skyriumi ir Informacinių sistemų skyriumi vykdant dokumentų valdymo sistemos
„DocLogix“ diegimo Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje darbus. Sudarytas ir 2017
m. sausio 25 d. raštu Nr. S-202 „Dėl DVS vartotojų sąrašo“ Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Bendrajam skyriui pateiktas DVS 100 vartotojų sąrašas. Vėliau
teikta įvairi informacija susijusi su techniniais šios sistemos diegimo klausimais.
2017 m. 1-ame pusmetyje Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos organizuoti „DocLogix“ instruktorių mokymai, kuriuose dalyvavo 7 įstaigos darbuotojai.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. K65 „Dėl dalyvavimo mokymuose“ mokymuose gegužės 22 ir 23 d. dalyvavo 3-io sektoriaus Apsaugos
ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Linas Nanartavičius ir Buhalterinės apskaitos skyriaus
buhalterė Jurgita Mikalauskienė, gegužės 24 ir 25 d, – Administracijos reikalų skyriaus vyresnysis
specialistas Simonas Dabrega ir 1-o sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnioji inspektorė
Rasa Persenevičienė, gegužės 29 ir 30 d. – Administracijos reikalų skyriaus viršininkas Virginijus
Zabarauskas, 2-o sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas Dainius
Ceslevičius ir 2-o sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus vyresnioji specialistė Živilė Juodišiūtė.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymu
Nr. V-339 patvirtintas Atliekamų darbų, diegiant dokumentų valdymo sistemą „DocLogix“, planas,
kuriame numatyti penki DVS įsisavinimo eigos etapai su konkrečiomis priemonėmis (darbais),
terminais ir vykdytojais.
Nuo 2017 m. 2-o pusmečio pradėtas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų dokumentų valdymo sistemos „DocLogix“ diegimo
įgyvendinimas. Įstaiga turi 100 šios sistemos naudotojų licencijų.
2017 m. rugpjūčio 7 d. pasirašytas susitarimas Nr. 76-77/VIS-329 dėl paslaugos gavėjo
jungimosi prie nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės
sistemos su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos.
Rugpjūčio mėnesį nupirkta 10 didelio našumo skenerių darbui su dokumentų valdymo
sistema.
Atnaujintas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos dokumentų valdymo sistemos
vartotojų sąrašas pateikiant informaciją Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Bendrajam skyriui 2017m. sausio 25 d., 2017 m. rugpjūčio 4 d. Nr. S-17443,
2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. S-21030 raštu „Dėl DVS vartotojų sąrašo pakeitimo“ atsižvelgiant į
įvykusią personalo kaitą.
Inicijuotas elektroninio parašo USB kriptografinėje laikmenoje įsigijimas direktoriui,
direktoriaus pavaduotojams ir juos pavaduojantiems pareigūnams, taip pat Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėjui ir jį pavaduojančiam valstybės tarnautojui. Iš viso įsigyjama 12 naujų kvalifikuoto
elektroninio parašo licencijų bei viena atnaujinama.
Rugsėjo mėnesį organizuotos konsultacijos dokumentų valdymo sistemos vartotojams pagal
patvirtintą 2017 m. rugsėjo 7 d. tvarkaraštį Nr. LD-1813.
Pasibaigus kiekvienam mėnesiui, informacija apie DVS įsisavinimo lygį įstaigoje
pateikiama Kalėjimų departamentui, išdėstant ir kylančias praktines problemas dirbant su DVS, taip
pat problemas dėl sistemos trikdžių, poreikį organizuoti metodinės pagalbos konsultaciją įstaigoje
(2017-10-06 raštas Nr. S-22622, 2017-11-10 Nr. S-25705, 2017-11-30 Nr. S-27565).
Įstaigoje pagal plane numatytas priemones pradėta pildyti 7 registrai. Pradėjus dirbti DVS,
praktiškai įvertinus galimybes, krūvius, žmogiškųjų išteklių pasirengimą darbui sistemoje,
dokumentai pagal Plane numatytas priemones nebuvo pradėti rengti, derinti, vizuoti ir pasirašinėti
DVS, tačiau papildomai pradėti pildyti dar 6 registrai.
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DVS užregistruoti dokumentai (jei reikia) DVS siunčiami rezoliucijai, vykdytojams,
susipažinimui – todėl vadovybė, struktūrinių padalinių vadovai, kiti darbuotojai palaipsniui
įtraukiami į DVS naudojimo procesą.
Pradėjus registruoti DVS dokumentus, Administracijos reikalų skyriaus vyresnysis
specialistas pagal poreikį nustatė saugas DVS vartotojams (registratoriams).
DVS buvo įjungtas E.pristatymo funkcionalumas.
Užtikrinant teisės aktų reikalavimus, nustatyta tvarka pakeisti 1-o sektoriaus
teritorijoje esančių 12-os pastatų paskirtį
1-o sektoriaus teritorijoje esančių 12 pastatų gyvenamoji paskirtis pakeista, dėl poreikio
nustatyti pastatų specialiąją paskirtį. 2017 m. spalio 16 d. nekilnojamojo turto 12 pastatų paskirtis
pakeista.( 2017-10-16 Nr. 20/216569)
Siekiant mažinti radikalėjimo pavojų, stabdant esktremizmą ir smurtą sąlygojančius
procesus, organizuoti mokymus pareigūnams, kurie galėtų identifikuoti ir nustatyti radikalius
asmenis
2017 m. gegužės 23 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje Mokymo centro
organizuotame kvalifikacijos tobulinimo renginyje tema „Pagrindiniai radikalizmo požymiai“
dalyvavo 56 pareigūnai ir karjeros valstybės tarnautojai (Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2017 m.
gegužės 19 d. įsakymas Nr. K-96 „Dėl dalyvavimo mokymo renginyje“ ir 2017 m. gegužės 23 d.
įsakymas Nr. K-99 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2017 m.
gegužės 19 d. įsakymo Nr. K-96 „Dėl dalyvavimo mokymo renginyje“ pakeitimo“).
4.5.Vykdant priemonę 01-03-02 „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų
išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą“.
Faktinės sąnaudos,
eurais
Mityba
Medikamentai
Komunalinės paslaugos
Apranga ir patalynė
Paslaugos
Iš viso

1 491 600,00
61 500,00
1 018 232,02
30 000,00
10 635,00
2611967,02

Kreditorinis
įsiskolinimas , eurais
79 235,75
366,51
128 432,71
1498,09
0
209533,06

Atlikti viešojo pirkimo procedūras dėl nemokių nuteistųjų aprūpinimo asmens
higienos priemonėmis
2017 m. balandžio 25 d. įvyko viešasis pirkimas dėl nemokių nuteistųjų aprūpinimo asmens
higienos priemonėmis. Sutartis sudaryta su UAB „ Lietlieta“ (2017-04-25, Nr. 76-38).
4.6. Vykdant priemonę 01-03-03 „Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją“.
Nuteistiesiems platinti informacinius lankstinukus apie tuberkuliozę
Per ataskaitinį laikotarpį 1-ame, 2-ame ir 3-iame sektoriuose buvo išdalinta po 100
informacinių lankstinukų apie tuberkuliozę. Iš viso išdalinta 300 lankstinukų.
Sudaryti sąlygas įstaigoje atlikti profilaktinius patikrinimus mobiliuoju rentgeno
aparatu
Dėl tuberkuliozės profilaktiškai patikrinta 987 nuteistieji. Tai sudaro 95 proc. nuteistųjų
kuriems reikia atlikti profilaktinę rentgenogramą kartą metuose.
Likusi dalis nuteistųjų nepageidauja tirtis stacionariu rentgeno aparatu dėl galimai didelės
apšvitos.
4.7.
Vykdant priemonę 01-03-04 „Vykdyti ŽIV/AIDS lytiškai plintančių infekcijų ir kitų
užkrečiamų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą“
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Stiprinti nuteistųjų sąmoningumą ŽIV/AIDS bei hepatito tematika
Per ataskaitinį laikotarpį 1-ame, 2-ame ir 3-iame sektoriuose buvo vesta po vieną švietėjišką
paskaitą ŽIV/AIDS bei hepatito tema.
Ištirti nuteistuosius dėl ŽIV ir lytiškai plintančių ligų
Dėl ŽIV infekcijos ištirta 90 proc. nuteistųjų (viso paimta tyrimų 1356).
4.8.
Vykdant priemonę 3-05 „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas
nuteistiesiems ir komunalines paslaugas - Pravieniškių gyvenvietei“
Parengti ataskaitas ir informaciją dėl aplinkosauginių priemonių vykdymo, paskirtų
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kompetencijai
Įvykdyta. 2017 m. vasario 7 d. parengta šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitą už 2016
metus ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (201702-07, Nr. 88-13).
Dainius Sušinskas

L. e. direktoriaus pareigas

Administracijos reikalų
skyriaus vyresnioji
specialistė
Miglė Keturkaitė
(ataskaitą sudariusio asmens
vardas ir pavardė)

(8 346) 56 219,

(8 346) 56313

(telefonas)

(faksas)

migle.keturkaite@pravienpn-ak.lt
(el. paštas)

