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APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

 

Valdžios institucijos aktyviai domisi bausmių vykdymo sistemos veikla ir problemomis. Sukurta pakankama teisinė bazė, sudaranti 

sąlygas progresyvaus bausmių vykdymo principui plėtoti. Yra galimybių plėsti naudojimąsi Europos Sąjungos struktūriniais fondais, visų sričių 

specialistus bausmių vykdymo sistemai rengti Lietuvoje. 

Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su kitomis teisėsaugos ir socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis. Sukurtos 

teisinės prielaidos šiuolaikiniams valdymo metodams diegti. Informacijos ir darbo patirties pasikeitimo tikslais vykdomas pastovus 

bendradarbiavimas su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiomis įstaigomis, teisėsaugos 

institucijomis bei kitomis valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis. Vilniaus pataisos namai nuolat bendradarbiauja su Vilniaus miesto 

Migracijos valdyba ir kitomis valstybinėmis institucijomis, renkant ir pateikiant nuteistųjų dokumentus asmens tapatybę patvirtinantiems 

dokumentams bei kitiems reikalingiems dokumentams gauti. Įstaigos darbas vykdomas atsižvelgiant į žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, 

visuomenės saugumo užtikrinimą, nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevenciją, jų atskleidimą, tyrimą. 
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2017 metais valdymo, veiklos ir finansų kontrolės sistema, apėmė visas priemones, kurias taikė įstaigos vadovybė, kad užtikrintų 

veiksmingą vadovavimą įstaigai, vidaus kontrolės sistema užtikrino valdymo efektyvumą, darbo taisyklių laikymąsi, veiklos atitikimą įstaigos 

strategijai. Įstaigoje dirba pakankamai aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kuriems sudarytos geros darbo sąlygos, pareigūnams vykdomi fizinio 

pasirengimo, šaudymo ir tarnybiniai mokymai. Bendro naudojimo informacijai patalpinti, pasikeisti, įstaigoje naudojamas bendras kompiuterių 

tinklas, tokiu budu yra operatyviai keičiamasi informacija. Darbuotojai skatinami, motyvuojami, sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją.  

Moderni vaizdo stebėjimo įranga užtikrino nuteistųjų apsaugą, priežiūrą, taip pat pareigūnų kontrolę. Pareigūnai aprūpinti trūkstamomis 

specialiosiomis priemonėmis, vaizdo bei radijo ryšio priemonėmis.  

Gerėjančios nuteistųjų sąlygos palengvina socialinį reabilitacinį darbą. Nusikaltusių asmenų socialinės reabilitacijos procesas 

organizuojamas programiniu principu. Vilniaus pataisos namuose organizuotas nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis rengimas. Tai sudaro 

galimybes tobulinti nuteistųjų rengimą socialinei integracijai į visuomenę. Nuteistieji įprasmindami laisvalaikio praleidimą turi galimybę 

naudotis biblioteka, koplyčia, žaisti stalo tenisą, sportuoti. Siekiant gerinti nuteistųjų psichoedukacinę savišvietą, sveikos gyvensenos 

propagavimą, narkomanijos plitimo prevenciją, kultūrą bei laisvalaikio užimtumą laisvės atėmimo bausmę atliekantiems asmenims yra rodomi 

šia tematika filmai. 

Siekiant užtikrinti socialinės ir psichologinės pagalbos teikimą nuteistiesiems, vykdomos socialinės bei psichologinės konsultacijos, 

kurių tikslas – nuteistųjų kasdieninio gyvenimo problemų sprendimas. Pagrindinės šių asmenų problemos yra prisitaikymo ir adaptacijos 

sunkumai laisvės atėmimo vietoje, tarpasmeninių santykių su kitais nuteistaisiais keblumai, konfliktinės situacijos, santykių pokyčiai su 

artimaisiais, psichologinės krizės, socialinės adaptacijos sunkumai laisvės sąlygomis ir kt. Yra vykdoma nuteistųjų, priklausomų nuo psichiką 

veikiančių medžiagų, reabilitacijos programa. Šios programos tikslai yra suteikti nuteistiesiems galimybę gydytis, išmokyti nuteistuosius spręsti 

savo problemas, gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis, padėti nuteistiesiems atrasti adaptyvius integracijos į visuomenę po 

bausmės atlikimo būdus ir tokiu būdu tapti įstatymų bei vidaus tvarkos taisyklių besilaikančiais, žmoniškąsias vertybes ir visuomenės saugumą 

gerbiančiais piliečiais. 

 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. 

Atsižvelgiant į nuteistųjų religinius, dvasinius ir moralinius poreikius, tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos kapelionų asociacijos 

atstovais. Nuteistieji turi galimybę lankytis pataisos namų koplyčioje, kur laikomos Šv. Mišios, vyksta Šv. Rašto skaitymas ir aptarimas, savęs 

pažinimas, gyvenimo prasmės ieškojimas. Nuteistuosius įtraukus į visuomenei naudingus darbus įvairių akcijų forma teigiama linkme kinta 

visuomenės požiūris į nuteistuosius, kas padeda jiems lengviau integruotis į visuomenę, atlikus laisvės atėmimo bausmę.  

Į Vilniaus pusiaukelės namus 2017 metais buvo perkeltas 21 nuteistasis. Tai vieta, kur sudaroma galimybė nuteistiesiems žengti pirmą 

integracijos į darbo rinką ir visuomenę žingsnį: neizoliuoti nuo visuomenės ir savo artimųjų jie tęsia jiems paskirtą bausmę, rūpinasi savo 

buitimi, dirba, mokosi, įgyja darbo, kasdienių socialinių, bendravimo ir kitų gyvenimo įgūdžių, gauna reikiamą socialinę ir kitokią pagalbą ir iš 

čia bus teismo paleisti lygtinai iš pataisos įstaigos. 2017 metų gruodžio 31 d. laisvės atėmimo bausmę Pusiaukelės namų poskyryje atliko 16 

nuteistųjų.  
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Siekiant ekonomiškumo, teismo proceso operatyvumo Vilniaus PN yra įdiegta šiam procesui būtina vaizdo konferencijų įranga. 2017 

metais organizuota 121  (2016 m.- 151) posėdis su specializuotais administraciniais bei bendrosios kompetencijos teismais. Vaizdo konferencijos 

posėdžių skaičiaus mažėjimas sietinas su bendru nuteistų asmenų skaičiaus mažėjimu bei su tuo, kad dalis nuteistųjų, kurie organizuodavo masinį 

skundų pateikimą, 2017 m. rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais buvo perkelti tolimesniam bausmės atlikimui į kitus pataisos namus. Vaizdo 

konferencijos būdu organizuojami teismo posėdžiai taupo lėšas konvojavimo tarnybai, tačiau didina administracinę naštą pataisos namams, 

kadangi apie rengiamą teismo posėdį būtina ne tik informuoti nuteistąjį, bet ir raštu pranešti teismui, ar pareiškėjas pageidauja jame dalyvauti.  

Daug dėmesio tenka skirti nutarčių vykdymui dėl nuteistųjų konvojavimo į administracinius teismus. Teismai įpareigoja pataisos namų 

administraciją ne tik informuoti pareiškėją apie rengiamą teismo posėdį, bet ir nurodo jas vykdyti tik nuteistajam pageidaujant dalyvauti. Dėl to 

tenka kruopščiai sekti nuteistųjų prašymus, kad pastarieji nebūtų konvojuojami atsisakius dalyvauti teismo posėdyje ir priešingai – užtikrinti jų 

dalyvavimą, jeigu išreikštas pageidavimas dalyvauti. Pastaruoju metu padažnėjo atvejų, kai atšaukiami teismo posėdžiai, keičiamos jų datos prieš 

pat konvojavimą, kai visos konvojavimui būtinos procedūros jau būna atliktos. Pasikeitus konvojavimo tvarkai, nuteistųjų perkėlimas vyksta du 

kartus per savaitę ir du kartus per dieną (atskirai, iki 8 val. ryto nuteistieji konvojuojami į Kauno tardymo izoliatorių). 

Informacinės sistemos KADIS neišbaigtumas. Sistema dirba lėtai, jai trūksta funkcionalumo (nesiformuoja numatytos sisteminės formos), 

ypatingai darbą apsunkina tai, kad neįmanoma atlikti paieškų pagal tam tikrus požymius, suformuoti ataskaitų ir kt., išvykus nuteistajam į kitą 

įstaigą arba paleidus lygtinai, duomenys apie asmenį IS tampa neprieinami, informaciją tenka rinkti rankiniu būdu. 

Įstaigoje visi dokumentai vis dar registruojami popieriniuose žurnaluose. Įstaiga neturi jokios elektroninės dokumentų valdymo sistemos. 

Dokumentų valdymo sistema leistų įstaigai sutaupyti lėšų skirtų dokumentų spausdinimui bei tvarkymui, pašto paslaugoms bei paspartintų 

darbuotojų darbą. Siekiant įstaigos veiklos efektyvumo bei valdymo procesų automatizavimo, būtina įdiegti dokumentų valdymo sistemą 

įstaigoje. 

Nustatyta darbo užmokesčio sistema įstaigos darbuotojų atžvilgiu nesudaro sąlygų pritraukti kvalifikuotus specialistus ir juos išlaikyti. 

2017 metais pastebima didelė darbuotojų kaita, net 53 darbuotojai buvo atleisti/perkelti iš tarnybos/darbo (2016 m. – 38). Dėl didėjančios 

disproporcijos tarp aukštų reikalavimų kvalifikacijai, sveikatos būklei, fiziniam pasirengimui ir nepakankamo darbo užmokesčio, vis sunkiau 

pritraukti žmones dirbti bausmių vykdymo sistemoje. Trūksta ne tik pareigūnų, įgyvendinančių nuteistųjų priežiūrą ir apsaugą, bet ir 

administracines funkcijas atliekančio personalo. 2017 metais buvo nuolat vykdomos atrankos į atsilaisvinusias vietas, tačiau dėl ilgų atrankos 

procedūrų iki 2017 m. pabaigos pilnai užpildyti etatų nepavyko. Visus metus visuomenei intensyviai buvo viešinama pataisos pareigūno darbo 

svarba ir reikšmingumas bei supažindinama apie galymybę mokytis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Mokymo centre ir įgyti pataisos pareigūno profesiją. Vilniaus pataisos namuose 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 31,5 laisvų etatų. 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS 
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STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

 

1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas -  Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga (kodas 03). 

2.  Programos pavadinimas, kodas -  Bausmių sistema (kodas 03.001). 

3. Programos tikslo pavadinimas, kodas - Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą, (kodas 03.001.01). 

4. Programos uždavinio pavadinimas, kodas: 

4.1. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją (kodas 03.001.01.02); 

4.2. Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos metodus (kodas 03.001.01.03). 

 

Iš valstybės biudžeto asignavimų finansuojamai programai „Bausmių sistema“, įstaigai skirta 5062,2 tūkst. Eur. 

 

5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir vykdymo aprašymai: 

 

5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (kodas 01.02.01) 

Didinant socialinės reabilitacijos veiksmingumą pradiniai planiniai asignavimai metams – 167 tūkst. Eur. Planinių asignavimų panaudojimas –

100%. 

 

 Didinant nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą pasirašyta  bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Vilniaus miesto klinikine 

ligonine dėl savanoriško nuteistųjų darbo atlikimo, organizuoti 3 motyvaciniai renginiai dėl lygtinio paleidimo su intensyvia priežiūra bei 

galimybe tęsti laisvės atėmimo bausmę Pusiaukelės namuose, 20 % padidintas įkalintų asmenų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo bausmę 

pataisos įstaigos lengvosios grupės sąlygomis palyginus su 2016 m., 28 % padidintas už pataisos įstaigos teritorijos ribų dirbančių nuteistųjų 

skaičius palyginus su 2016 m, 28 % padidintas nuteistųjų, kuriems suteiktas leidimas be sargybos arba be palydos išvykti už pataisos įstaigos 

ribų, suteikimo skaičius palyginus su 2016 m., padidintas nuteistiesiems taikomų užimtumo priemonių skaičius, užtikrinant kad visi nuteistieji už 

kameros (gyvenamosios patalpos) ribų praleistų ne mažiau, kaip 4 valandas per dieną, 3,2 karto padidinta nuteistųjų savanoriškai sumokėtų 

ieškinių suma, palyginus su 2016 m., įgyvendinta kompiuterinio raštingumo, dailės terapijos programos. 

 Siekiant įvertinti kriminalinės subkultūros apraiškų lygį/tendencijas atlikta nuteistųjų apklausa ir įstaigos vadovui pateikta rezultatų 

analizė. 

 Skatinant nuteistuosius mąstyti kūrybiškai bei tai pritaikyti kasdieniniame gyvenime, ugdyti savišvietą, organizuota rašytojo Jeronimo 

Lauciaus motyvacinio pobūdžio paskaita. 

 Siekiant pozityvaus visuomenės požiūrio į nuteistuosius dalyvauta akcijoje VšĮ „SOS gyvūnai“ globos namuose, įgyvendinta tulpių 

auginimo akcija „Šią gėlę skiriu Jums“, minint Pasaulinę žemės dieną 4 nuteistieji vyko į VšĮ Vilniaus klinikinę ligoninę, kurios teritorijoje 

iškėlė 20 savo pagamintų inkilų.Organizuota Kalėdinė gerumo akcija senjorų globos namuose. 
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Siekiant efektyvesnio rengiamų paleisti nuteistųjų integracijos į visuomenę proceso, organizuotas susitikimas – konsultacija su Vilniaus 

apygardos probacijos tarnybos atstovais. 

Vykdant narkotinių medžiagų vartojimo postvenciją, parengtas informacinis bukletas/lankstinukas apie psichosocialines paslaugas 

teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas nuteistiesiems, išeinantiems į laisvę. 

Siekiant narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos/postvencijos tikslų plėtota komunikacija su laisvės įstaigomis, organizacijomis, 

dirbančiomis priklausomybių valdymo, įveikos srityje. 

Gerinant nuteistųjų bei jų artimųjų tarpusavio komunikaciją, siekiant mažinti nusikalstamo elgesio recidyvą, organizuoti Priklausomybių 

reabilitacijos grupės narių bei jų artimųjų susitikimai. 

Siekiant smurtinio elgesio pataisos įstaigoje rizikos mažinimo, parengtos psichoedukacinio elgesio riziką mažinančių rekomendacijos. 

Vykdant savižudybių ir savęs žalojimo atvejų laisvės atėmimo vietose prevencijos programą 28 % sumažėjo nuteistųjų savęs žalojimo 

atvejų įstaigoje. 

 

5.2. Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas nuteistiesiems ir suimtiesiems (kodas 01.02.08) 

Rengiant ir vykdant laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas nuteistiesiems ir suimtiesiems asignavimų skirta 

nebuvo.  

 

Siekiant didinti nuteistųjų užimtumą įgūdžių lavinimą skatinančia kūrybine veikla, organizuoti ir pravesti 7 rankdarbių užsiėmimai, kurių 

metu nuteistieji gamino rankdarbius iš odos, organizuota nuteistųjų darbų paroda. 

Formuojant, lavinant bei stiprinant nuteistųjų socialinius įgūdžius organizuoti ir pravesti socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai. 

Plėtojant socialinį projektą „Žalioji oazė“ sukurta vaizdinė projekto medžiaga.  

 

5.3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietos valdymą (kodas 01.03.01) 

Vykdant  saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą pradiniai planiniai asignavimai metams  – 3965,5 tūkst. Eur. Planinių asignavimų 

panaudojimas –100%. 

 

 Didinant personalo atrankos ir priėmimo proceso efektyvumą, parengtas laisvoms pareigybėms įstaigoje užimti priemonių planas           

2017 metams, parengtos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, atrankos taisyklės, 29,41 % padidintas užpildytų jaunesniųjų pataisos 

pareigūnų etatų skaičius (palyginus su 2016 m.). 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje laisvų Apsaugos ir priežiūros skyriaus 

prižiūrėtojų etatų buvo 17, 2017 m. – laisvų jaunesniųjų specialistų pareigybių 5 (nuo 2017 m. gruodžio 1 d, pasikeitus Tarnybos Kalėjimų 

departamente prie LR TM prižiūrėtojų pareigybių neliko, jos pervardintos jaunesniųjų specialistų pareigybėmis). 

Organizuojant efektyvų pataisos pareigūnų profesinio mokymo viešinimą, parengtas Kandidatų pritraukimo į profesinį mokymą 

priemonių planas 2017 metams. Visos priemonės, numatytos Kandidatų pritraukimo į profesinį mokymą priemonių plane įgyvendintos 100 %.  
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Įgyvendinant darbo apmokėjimo reformą darbuotojams, parengtas ir patvirtintas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas, nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, parengtas Vilniaus pataisos namų lygių galimybių 

politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas, įgyvendinti KD prie LR TM Statuto pakeitimai žmogiškųjų išteklių srityje. 

Didinant įstaigos darbuotojų kompetencijas, siekiant darbuotojų tobulėjimo profesinėje srityje, motyvacijos didėjimo, organizuoti 

mokymo renginiai tarnybos vietoje, 60 proc pataisos įstaigoje dirbančių asmenų, kėlė kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus per metus, 

organizuota mokymo renginiai tarnybos vietoje. 2017 m.  pagal pataisos pareigūnų modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma 

Vilniaus pataisos namai išsiuntė 17 pataisos jaunesniųjų pareigūnų, iš jų 10 įgijo pataisos pareigūno profesinę kvalifikaciją, 7 atsisakė mokytis. 

Vilniaus pataisos namuose pradėti įgyvendinti įkalintų asmenų dinaminės priežiūros modelį pasiruošta iš esmės. Dinaminę priežiūrą 

ketinama pradėti taikyti 2018 m. I ketvirtį. 

Siekiant gerinti draudžiamų daiktų patekimo prevenciją, pagerinti daiktų, patenkančių į pataisos įstaigą, patikrinimo kontrolės sistemą, 

gauta licencija naudoti bagažo kontrolės prietaisą 2-3 COM LINESCAN, apmokyti darbuotojai dirbti su bagažo kontrolės prietaisu 2-3 COM 

LINESCAN. 

2017 m. rugpjūčio mėnesį 57 nuteistieji, kurie atliko bausmę atskirajame sektoriuje Sniego g. 2, buvo perkelti į atskirą lokalinį sektorių 

Rasų g. 8.  

 

5.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą (kodas 01.03.02) 

Vykdant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą pradiniai planiniai asignavimai metams – 794,8 

tūkst. Eur. Planinių asignavimų panaudojimas – 100%. 

 

Priemonės vykdant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą buvo įgyvendinamos pagal 

esamų žmogiškųjų resursų bei turimos materialinės bazės galimybes. Atsižvelgiant į sveikatos ir higienos reikalavimus bei gerinant nuteistųjų 

laisvės atėmimu bausmių atlikimo sąlygas ir materialinį-buitinį aptarnavimą, per ataskaitinį laikotarpį buvo suremontuotos drabužių džiovinimo 

patalpos, atliktas nuteistųjų gyvenamo bendrabučio 12N5/p dušo patalpų, sanitarinių mazgų remontas, sutvarkyta KTP I-ojo aukšto dušo nuotekų 

sistema. I-ame ir II-ame nuteistųjų gyvenamuose sektoriuose įrengti pasivaikščiojimo gryname ore kiemeliai su grotuotomis sienomis, 5-iose 

KTP kamerose įrengti antivandaliniai radijo taškai su antivandaline iškvietimo sistema. 

Stiprinant nuteistųjų apsaugos, priežiūros ir kontrolės priemonių efektyvumą, įstaigoje įrengtas kontrolės ir praleidimo postas su įėjimo 

kontrolės sistema KTP patalpose, įrengtos 7 valdomos  vaizdo stebėjimo kameros, sumontuotos 39 HDCVI tipo vaizdo stebėjimo kameros, 

įdiegti 22 profesionalūs vaizdo registratoriai, įdiegta nauja kontrolės praleidimo sistema. 

Užtikrinant racionalų finansinių išteklių naudojimą, administracijos patalpų apšvietimo šviestuvai buvo pakeisti į taupančius elektros 

energiją ,,LED“ šviestuvus (pakeista 142 vnt. ), sumažintos įstaigos komunalinių paslaugų sąnaudos (lyginant su 2016 m.)  17,9 proc. 

 

5.5. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją (kodas 01-03-03) 

Vykdant laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją (kodas 01-03-03) asignavimų skirta nebuvo.  

5.6. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą (kodas 01.03.04) 
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Vykdant ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą (kodas 01.03.04) pradiniai planiniai 

asignavimai metams – 8,4 tūkst. Eur. Planinių asignavimų panaudojimas –100%. 

 

2017 metais vykdant narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos ir ŽIV/AIDS profilaktikos priemones, kontroliuojant ŽIV, 

hepatitų, tuberkuliozės, kitų infekcijų plitimą įstaigoje nuteistieji buvo tiriami dėl  ŽIV infekcijos, sifilio, buvo supažindinti su lytiškai plintančių 

infekcijų profilaktika ir apsisaugojimo priemonėmis, ŽIV perdavimo būdais. 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, bibliotekoje papildytas knygų fondas narkotikų vartojimo prevencijos bei kita informacine medžiaga,  nuolat buvo 

teikiamos konsultacijos minėtais klausimais Sveikatos priežiūros tarnyboje. 

Siekiant sumažinti neigiamas narkotinių ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, ŽIV ir lytiškai plintančių ligų pasekmes sveikatai, 

per ataskaitinį laikotarpį pataisos namuose Sveikatos priežiūros tarnybos specialistai ištyrė 220 nuteistųjų dėl tuberkuliozės ir 45 nuteistuosius 

siuntė ištyrimui į Laisvės atėmimo vietų ligonin. . Naujai užsikrėtusių TB įstaigoje nėra. 2017 m. Sveikatos priežiūros tarnybos specialistai ištyrė 

vieną kartą metuose dėl ŽIV/AIDS ir dėl lytiškai plintančių ligų 511 nuteistųjų, naujai atvykusių nuteistųjų profilaktiškai ištirta 183,  po 

ilgalaikių pasimatymų atlikta 142 bei perkeliant į kitas įstaigas  naudojant greito nustatymo testus  - 40 tyrimų. Per ataskaitinį laikotarpį 

diagnozuotas vienas užsikrėtimo ŽIV įstaigoje atvejis. Nuteistasis yra išvežtas į Alytaus pataisos namus.Priklausomų nuo narkotinių ir psichiką 

veikiančių medžiagų įstaigoje gruodžio 31 d. buvo 101 nuteistasis. 

 

5.7. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei (pajamų įmokos) 

(kodas 01.03.05) 

Teikiant teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei (pajamų įmokos) pradiniai 

planiniai asignavimai metams – 126,4 tūkst. Eur. Planinių asignavimų panaudojimas -  70,5tūkst. Eur (55,8%). 

 

2017 m. parduotuvių patalpų, esančių Rasų g. 8 ir Sniego g. 2 nuomos pajamos sudarė – 15174 Eur. Maisto gaminimo ir sandėliavimo 

patalpų bei ūkinio inventoriaus, esančio Rasų g. 8 ir Sniego g. 2 nuomos pajamos sudarė – 28458,85 Eur. Pajamos sumažėjo, nes rugpjūčio mėn. 

nuteistieji iš Sniego g. sektoriaus buvo perkelti tolimenniam bausmės atlikimui į Rasų g. 8 sektorių. Todėl parduotuvės patalpomis bei  maisto 

gaminimo ir sandėliavimo patalpomis bei ūkiniu inventoriumi, esančiu sektoriuje Sniego g. 2  naudojamasi nebuvo.  

 

 

 

 


