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I. SKYRIUS
APLINKOS IR ISTEKTIU ANALIZE

Lukiskiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo (toliau - Lukiskiq TI-K arba lstaiga) veiklai 2017
metais itakos turejo Sie i5ores ir vidaus veiksniai:

1. I5ords veiksniai:
1.1. teigiamai veikiantys istaigos veikl4:
- sukurta teisine baze, reglamentuojanti bausmiq vykdym4, ir prielaioos progresyvaus

bausmiq atlikimo principui pletoti;
- 2017 m. gruodZio I d. isigaliojo

Respublikos teisingumo ministerijos statuto
nauja Tarnybos Kalejimq departamente prie Lietuvos
redakcija, kurioje nustatyta nauja darbo apmokejimo

tvarka pareigtinams;
- idiegtas centralizuotas

panaudoti le5as;
materialiniq vertybiq pirkimas, leidZiantis efektyviau, skaidriau

- yra galimybe bausmiq vykdymo sistemos (pataisos istaigq pareigiinus) specialistus rengti
Lietuvoje. M. Romerio universitete destoma Teises ir penitencines veiklos siudijq prog.ur*.
Sudarytos s4lygos pareigtinams kelti kvalifikacij4 Kalejimq departamento pii. 

- 
Liituuot

Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre, kuriame nuo 2016 m. priimami turintys
vidurini i5silavinim4 asmenys lgyti nemokamai pataisos pareigiino kvalifikacij4, kuri suteikia teisg
dirbti laisves atemimo vietq istaigq Apsaugos ir prieZiiiros skyriaus jaunesniaisiais specialistais;

- nuolatinis bendradarbiavimas su prokurattiros bei kitomis teisesaugos institucijomis.
Bendradarbiavimo su valstybes, visuomeninemis organizacijomis, uZsiimandiomis suimtqjq ir
nuteistqiq reikalais, religinemis konfesijomis bei savanoriais eigoje paruoStos ir sekmingai
realizuojamos socialines, psichologines, reabilitacijos, ugdymo, prevencines programos, dideja
suimtqjry'nuteistqjq uZimtumo pobDdis ir ivairove;

- galimybe panaudoti Europos struktUriniq fondq le5as nuteistqfq ir suimtqjq socialines
reabilitacijos priemonems bei darbuotojq kompetencijos ir gebejimq prisitaikyti prie pokydiq
ugdymui finansuoti;

- istaigos perimtoje buvusios Laisves atemimo vietq ligonines teritorijoje lrengta saugi
darbuotojq automobiliq stovejimo aik5tele. Taip pat pradeti Laisves atemimo vietq ligonines patalpq
2-o korpuso pietinio sparno remonto darbai. Patalpose planuojama irengti suimtqiq/nuteistqjq
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profesing mokykl4, mokymosi patarpas, kurios bus skirtos darbinei
kameras, siekiant uztikrinti nustatytas ir didesnes gyvenamo ploto normas
asmeniui. Taip pat planuojama irengti darbo kabinetus darbuotojams;

- stabilus finansavimas.
1.2. neigiamai veikiantys istaigos veikl4:

veiklai, papildomas
vienam laikomam

- vis didejantis teismq priimtq teigiamq sprendimq del neturtines Zalos atlyginimo uZ
netinkamas laikymo s4lygas suimtiesiems ir nuteistiesiems liakoja jq skundq didejant! s-kaidiq, ko
pasekoje dideja darbuotoiq darbo kruvis ir administracine nasta;

- nekonkurencinga darbo aplinka (nesukurta tinkama infrastruktflra: seni pastatai, ne visi
darbo kabinetai suremontuoti, tr[ksta naujq biuro baldq bei kompiuterines technikos, apsaugos bei
specialiqjq priemoniq, ginkluotes ir kt.) lyginant su kitomis statutinemis organizacijomis 1p"o6ci3a,pasienio tarnyba);

- nepakankamas apsaugos ir techniniq priemoniq diegimo ir renovacijos finansavimas.
Avarines bUkles gamybines patalpos;

- mai|jantis fi nansav imas ;

- jaunq Zmoniq emigracija;
- visuomenes informavimo priemoniq pateikta neigiama nuomone apie bausmiq vykdymo

sistem4.

2. Vidaus veiksniai
2.1. teigiamai veikiantys istaigos veikl4:
- iSaugus profesinio i5silavinimo lygio reikalavimq kriterijams, tuo padiu augo ir socialine,

psichologine reabilitacine veikla uZsiimandiq darbuotojq profesinii lygis;
- istaigoje organizuojami nuteistqiq ir suimtqjq kompiuteiinio raitingumo, kulturiniai,

savi5vietos ir sporto uZsiemimai, vykdomas bendrasis lavinimas, savanori5ki OarUai uZ lstaigos ribq
pagerina nuteistqjq integracijos i visuomeng proces4, mahinasocialing atskirti;

- pastovus bendradarbiavimas su Vie5ojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalq ministerijos Vilniaus daliniu, bendry pratybq organizavimas sustiprina darbuotojq
saugumo jausm4;

- pozityvus bendradarbiavimas su Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo istaigq profesine
sqfunga, direktoriaus isakymu patvirtinta Darbo tarybos rinkimq komisija, kuri organizavo teises
aktq nustatyta tvarka lstaigos Darbo tarybos - darbuotojq atstovaujamojo orgarro, ginandio
darbuotojq profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujandiolq intiresams,
rinkimus;

- direktoriaus isakymu patvirtintos istaigos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis,
etikos taisykles;

- istaigoje idiegiama dinamine apsauga, siekiant uZtikrinti istaigos ir lkalintq asmenLl
saugum4 per visapusi5k4 kalindio asmens paLinimq ir jo elgesio korekcij 4 pozityvia linkme
pasitelkiant tik tam asmeniui aktualias ir veiksmingas intervencines priemones;

- didliqqdalipersonalo sudaro pareigDnai iki 40 metq;
- dideja skaidius darbuotojq, kuriems buvo sudarytos galimybes kelti kvalifikacij4;
- yra galimybe skatinti tarnyboje pasiZymejusius darbuotojus papildomomis mokamomis

atostogomis arba padeka.
2.2. neieiamai veikiantys istaigos veikl4:
- istaiga turi nedaug paiangh4apsaugos ir prieZitiros inZineriniq techniniq priemoniq;
- nepakanka modemios technikos kriminogenines bDkles istaigoje prevencijai;
- del darbo pobtidZio ir specifikos bei s4lyginai malo darbo uZmokesdio dydZio sudetinga

pritraukti auk3tos kvalifikacijos specialistus, taip pat pastoviai triiksta apsaugos ir prieZiuros
jaunesniqiq pareigtinq (laisvq etatq skaidius nuolat biina nuo l0 iki 30), tiesiogiai dirbandiq su
nuteistaisiais ir suimtaisiais;

- Luki5kiq TI-K dalis pastatq statyti pries daugiau kaip 100 metq ir per toki ilg4 ir intensyvq
eksploatavimo laik4 susidevejg, dalis seniai neremontuoti, todel darbas tokiose patalpose dainai
sukelia psichologini diskomfort4 (ypad jauniems, nepatynrsiems darbuotojams);
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- pastatq eksploatacrj abrangiaikainuoja, juose laikomiems asmenims sudetinga uZtikrinti ne
tik Europos kalinimo istaigq taisyklese rekornenduojamas, bet ir Lietuvos Respublikos lstatymq bei
Lietuvos higienos normq nustatytas buitines s4lygas-. Pastatq ir inZineriniq lrenginiq.e[onsi.ukci3ai
nepakanka leSq.

AtsiZvelgiant i minetus i5ores ir vidaus veiksnius, 2017 m. pabaigoje istaiga turljo 122,2
ttikst' Eur kreditorini isiskolinim4, kurio 40 proc. sudare skoloi uz komunalines paslaugas.
Palyginus su 2016 metais (51,7 ttikst. Eur), sumaZejo lstaigos komunaliniq paslaugq s4naudos 2017
m. - 48,9 ttikst. Eur.

fstaigos vadovui nustatytos metines uZduotys per 2017 metus igyvendinto s 77 yo. Del
finansiniq le5q trtikumo nebuvo idiegtoje posistemeje ,,lzoliacija. Kamerq-lrafinis atuaizdavimas..
papildomai sumodeliuota strukttirine dalis ,,Pasimatymq apskaiL" ir neidiefra asmenq registravimoi trumpalaikius/ilgalaikius pasimatymus su suimtaisiais/nuteistaisiais e-sistem4. Suimtqjq ir
nuteistqfq duomenq valdymo programa ,,fskaita" papildyta posisteme ,,parduotuvd.., kuri
automatiSkai kontroliuos suimtqir+/nuteistqiq pirkimq parduotuvej. iinigq ru-ur.

Planuotas narkotiniq ir psichotropiniq mediiagq pateiimo i- istaig4 uZkardyma s 59 %
neivykdytas. Per kratas rastas labai maZas narkotiniry'psictrotroplniq medZialj kiekis - 3,6 g. Tuip
pat istaigoj e nuo 2017 m. balandlio menesio nebera iarnybiniq-Sunq, apmoklq narkotikq paie5kai.
2017 m. nebuvo istaigoje pareig[nq, norindiu dirbti su tarnybiniais iuni.ir,"nuujq tarnybiniq Sunq
isigyta nebuvo. Nuo 2017--07-0,7 buvo paskelbtos keturios airankos, neatsirado norindiq pretenduoti
! vyresniojo priZifrefojo (kinologo) pareigas, atrankos nelvyko. I pagalb4 buvo pasitelkii kinologai
su tarnybiniais Sunimis i5 kitq istaigq. Valstybes sienos apsaugos tarnybos prie Lietuv-os
Respublikos vidaus re.ikalq ministerijos kinologas su tamybiniu- Sun[ni dalyvavo atliekant kratas
istaigoje tris kartus, vienos kratos metu sporto saleje ,uru-do polietilenini maiSetl su narkotinemis
medZiagomis.

2017 m. bendras rastq uZdraustq daiktq istaigos teritorijoje skaidius padidejo, tadiau
uLkafiant jq patekimo i lstaig4 skaidius sumaZejo.

Atlikus uZkardytq uZdraustq daikq analizg galima teigti, kad dauguma uZdraustq daiktq,
kurie randami, yra mobilieji telefonai, kuriq neaptinlia metalo ieskikliai ir introskopai ir tai sudaro
galimybg suimtiesiems ir nuteistiesiems su jais patekti i reZiming lstaigos teritorij4 ir paZeisti
nustatyt4 tvark4. 2017 m. Luki5kiq TI-K pagrindines uZkardymo p.G-on.r uyt o aiayviai,
bendradarbiaujant su kitomis tamybomis ir realLuoj ant gautq iniormacii4. Atvykusiems 1 lstaigAsuimtiesiems ir nuteistiesiems, bei suimtiesiems ir nuleistiesiemso eiantiems istaigoie, Uuio
atliekamos kratos ir jq asmeniniq daiktq patikrinimai. Pagal rcalizavimo rodiklius buvo nustatlti
uZdraustq daiktq i istaig4 patekimo bDdai, kurie Siai dienai maksimaliai yra uLkardyti ir nuoiat
kontroliuojami. fstaigos pareigflnai nuolat instruktuojami apie galimus uZdraustq daikt[ patekimo i
istaig4 bUdus, keliant jq kvalifikacij4 ir darbo kokybg.

Siekiant uZtikrinti saugq istaigos valdym4, irengta nauj4 apsaugos signalizacijos sistema su
vibraciniu kabeliu ir integruota vaizdo stebejimo sistema istailos ferimJtre, atnaujinta vaizdo
ira5ymo sistema - l0 kompiuteriq, skirtq vaizdo ira5q i5saugojimui, paleisti naujais vaizdo ira5ymoDVR irenginiais. |rengtas 3 apsaugos bok5teliq naujas elektros insialiacijos ivadas bei pareigunq
i5kvietimo sistema kamerose l-ame ir 3-iame gyvenamuosiuose korpusuos!.

UZtikrinant higienos norrnas ir teises aktuose nustatytus riikalavimus patalpq lrengimui:
suremontuota 31 kamera, kuriose irengta sanitarinio mazgo patalpa atitverta nuo likusio kameros
ploto pertvara it padengta lengvai valomao dregmei ir dezinfekcijos medZiagoms atsparia danga.
Suremontuota I I pasivaik5diojimo kiemeliq, visose 356 kamerose sanitarinio mazgo patalfos
atskirtos irengta uZuolaida, 374 kamerose atlikti dviauk5diq lovq demontavimo darba-i, paliekant
kamerose tik leistin4 pagal patalpos plotq lovq skaidiq. Atliktas 2 trumpalaikio sulaikymo patalpq
remontas.

Palyginus su 
_2016 

metais, nepadidejo uZpildytq laisvq priZitiretojq etatq skaidius, t. y.
neuZpildytq Sios grandies pataisos pareigDnq pareigybiq skaidius ZOtl m. yra 4,3 procento didesnis.

Pagrindines prieZastys, kodel laisvos jaunesniqiq pataisos pareigunq grandies pareigybes:
- nepakankamas pretendentq i pataisos pareig[nq tarnyb4 skaidius; 

-
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- Tarnybos Kalejimq departamente statute numatyti i5silavinimo reikalavimai tureti
pareigoms eiti nustatyt4 iSsilavinim4 (vidurin! iSsilavinim4 t igytqprofesing kvalifikacijfl;

- neigiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministeiijos Medicinos centro Centrines
medicinos ekspertizes komisijos (toliau - CMEK) sprendimas del tinkamumo eiti pataisos
pareigiino pareigas. Didele dalis pretendentq yra netinkami tarnybai pagal s4vade nustatytq
tinkamumo sveikatos bukles reikalavimq II skilti, t. y. pretendeniq, iSsiqJtq tikrintis sveit<ata,
skaidius ir pretendent[, pripahintq netinkamais arba turindiais atnaujinti ekspertizg, skaidius labai
skiriasi, tai ypad, sumaZina galimybg priimti pretendentus ! tarnyb4 ir spardiau uZpildyti laisvas
pareigybes;

- padidejusi darbuotojq kaita 2017 metais: ! tarnyb4 priimta 16 jaunesniqjq pataisos
pareigDnq, per tq pati laikotarp! i5 tamybos atleista - 31,- iS'furiq dalis iiejo iS dirto suejus
nustatytam amZiui (ipensij4), dalis paliko tarnyb4, susiradg geriau apmokam4 darb4, dalis - atlelsti
i5 tamybos CMEK pripaZinus netinkamais toliau tgsti tamyb4 del sveikatos bfikles, likusi dalis -asmenq, sudalyvavusiq atrankose ir perkelti ! aukstesnes pareigas;

- jaunq Zmoniq emigracija Salyje;
2017 mett4pabaigoje, igyvendinant dinaming prieZiDr4 istaigoje, l3 Apsaugos ir prieZi[ros

skyriaus jaunesniqjq pataisos pareigDnq grandies 
- 
uy...ni[|q priziuteto;q pareigybiq buvo

panaikintos ir lsteigtos 12 aukStesnes pataisos pareigiinq granOiies rp..iuiirto (aiiakingo uZ
dinaming prieLinrq) pareigybiq bei I vyriausiojo specialisio (atsakingo uZ dinaming priJiur4)
pareigybe. Asmenys, dalyvavg atrankose ir jas laimejg, buuo perkelti I arikstesng pataisos iareigunrlgrandi ir aukitesnes pareigas.

2017 m. skirtq valstybes biudZeto le5q paskirstymo istaigoje prioritetai - tikslinis ir
savalaikis finansiniq i5tekliq panaudojimas, siekiant uZtikrinti tinkam4 su6mimo vykdym4, laisves
atemimo ir kitq teismo paskirtq bausmiq vykdym4, saugq istaigos valdym4, nuteistqjq'rengim4
integracijai i visuomeng, jiems atlikus bausmg, jq materialin! afrupinim4, sicialing reaUititicila,
sveikatos prieZiDr4, narkomanij os ir ZMAIDS pievencij4, apsaug4 ir prieZiur4, galimq nusikaltimrj
uZkardym4, personalo .materialini apriipinim4 ir sociaiines- garantijas, 

'OLUo 'apmokejimo

savalaiki5kum4 bei suemimo vykdymo ir bausmiq atlikimo vietq humanizivimq.

II. SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ,,BAUSMIU SISTEMA"

IGYVENDINIMO REZULTATAI

fgyvendinant program4 ,,Bausmiq sistema" 2017 m. lstaigos veiklos plane nustatytos
pagrindines 6 priemones (tik 7 priemone ,,Rengti ir vykdyti laisves atemimo vietose sociaiiniq
igudZiq lavinimo programas nuteistiesiems ir suimtiesiemso', kuri4 turejo pradeti lgyvendinti
Kalejimq departamentas, neigyvendinta ir neltraukta i istaigos metinius rezultaius; igyvendintos ir
keliq priemoniq kai kurie veiksmai neigyvendinti del realiq aplinkybiq ir le5q trulumo. Minetq
priemoniq kai kuriq veiksmq neigyvendinimas lstaigos veiklos neitakojo neigiamai. Finansiniaiprromonlq Kal Kunr+ velKsmrl nelgyvenchnlmas istaigos veiklos neitakojo neigiamai. Finansiniai
i5tekliai yra 2017 m. istaigai skiriami valstybes..biudZeto asignavimai vykdomai pagrindinei
programai ,,Bausmiq sistema" - 6014,1t[kst. Eur. Sios vykdomos programos kasinet i5luidor p..
2017 m. nevir5ijo skirtq asignavimq.

1. Strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas
Pasiekti, kad bausmiq sistema butq taupi ir veiksminga, 0l.
2. Programos pavadinimas ir jos kodas
Bausmiq sistema, 03-0 l.
3. Programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
Kurti veiksming4 ir moderni4 bausmiq vykdymo sistem4, 03-01-01.
4. Programos uZdavinio pavadinimas ir jo kodas
Vykdyti veiksming4 nuteistqjq resocializacij4, 03-0 I -0 1 -02.
5. Programos uZdaviniui igyvendinti vykdytq priemonirl pavadinimai, kodai ir

lykdymo apra5ymas
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l-01
Per 2017 m. priemone

uZsiemimai, renginiai, mokymai,
istaigos interneto svetaineie.

100 o/o. Visi suplanuoti suimtiesiems/nuteistiesiems
varZybos vyko, apie tai daug informacijos skelbta

Palyginus su.20l6 metais (101), padidejo dirbandiq nuteistqjq skaidius 2017 m. (lt4) t1,g
Y_oyroc., nors istaigainuo20lT-01-01 patvirtintaT0 etatq rurteistqiq ulio darbams, kai iki 2017-01-
0l buvo patvirtinti 73 etatai.

Nuo 2017 m. sausio men. istaigoje pradejo lankytis VSf ,,Malones namai" savanoriai ir
Veikliqiq Zmoniq bendrijos savanoriai, kurie veda uZsiemimus nuteistiesiems ir suimtiesiems. 2016
m istaigoje lankesi apie 24 savanoriai, o 2017 m. - 40. Lyginant minetus laikotarpius, besilankandiq
lstaigoje savanoriq padaugejo 66 %. Rugpjudio *rn.ri pasiraSytos dvi savanorystes sutartys su
naujais savanoriais.

|gyvendinant bendradarbiavimo sutarti su Vilniaus universitetu nuteistieji yra isvedami ilaisvalaikio uZimtumo patalpas, kuriose lanksto popierinius vokus, kurie veliau bus perduoti
Vilniaus universitetui.20lT m. vasario men. buvo oiganizuojamas,,GraZiausios UZgaveniqiaukes..
konkursas, kurio metu suimtieji ir nuteistieji buvo i5vedami i kau[iq gaminimo uZsiemimus .2017
m. kovo menesi buvo organizuojami suimtqjq Sa5kiq ir Sachmatq irinyrai, kuriq metq suimtieji
buvo i5vedami i5 kamery.

2017 m. istaigoje besilankantys lvairiq konfesijq kunigai 16 kartq aukojo mi5ias
nuteistiesiems. 2017 m. sausio - rugsejo menesiais nuteistiisiems bivo organizuojami 8 kvepavimo
meditacijos uZsiemimai. 2017 m. sausio - rugsejo men. nuteistiesiemJ buvo brganizuojami 55
,,Alfa" savanoritl uZsiemimai.20lT m. sausio men. lstaigoje laikomiems nuteistiesiems koncertavo
I,ietuvos mokshl akademijos miSrus choras, taip pat buvgs legendines grupes ,,Rondo., lyderis
Gintautas Tautkus su Zmona Jelena Tautkiene. zbtz m.-kovo men. nriteistiesiems koncirtavo
vilniaus Gedimino technikos universiteto akademinis choras,,Gabijaoo.

Nuo 2017 m. sausio men. nuteistiesiems organizuoti Sachmaq uZsiemimai . 2017 m. sausio-
kovo men. suimtiesiems organizuoti ,,Meno terapijos" uZsiemimai. 2017 m. vasario men.
nuteistiesiems buvo organizuojamas ProtmfiSis. Taip pat istaigoje kiekvien4 savaitg lankosi ivairiqkonfesijq kunigai, kurie priima nuteistuosius ir suirntuosius individualiems pokatLiams. taip pai
kart4 per savaitg lankosi Lietuvos Kalejimq kapelionq asociacijos savanoriai, kurie bendrauju'ru
nuteistaisiais ir veda jiems uZsiemimus. Nuo sausio men. suimtiesiems yra organizuojami anglq
kalbos uZsiemimai. Nuteistieji dalyvauja kompiuterinio rastingumo ir angiq kaldos uZsiemimuose.
Suimtieji uZsieniediai da.lWauja lietuviq kalbos uZsiemimuose. Suimtieji, i5paZistantys islam4, kart4
per savaitg yra vedami i laisvalaikio uZimtumo patalpas bendrai maldai; Nuteistieji, palikti atlikti
fikio darbus kalejime, suvirintojo specialybes (teorijos ir praktikos) mokomi (25 asmenys) Vilniaus
komunaliniq paslaugq mokyklos, su kuria Luki5kiq tardymo izoliatorius-kalejimas 20li m.pasira5e
sutarti, mokytojq. [staigoje veikiandioje bendro lavinimo mokykloje mokosi lt7 urrnrny,
(suimtieji/nuteistieji), vienas nuteistasis studijuoja aukltojoje mokykloje nuotoliniu budu.
Bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybe, nuteistieji, palikti atlikti iikio darbus istaigoje, ir
kuriems suteikta teise i5vykti be sargybos arba be palydos uZ pataisos lstaigos teritorijoi iibq,
savanori5kais pagrindais vyko tvarkyti Vilniaus rajono Mickunq seniunijos teritorij4. Taip pat i
nuteistieji, palikti atlikti iikio darbus istaigoje, ir kuriems suteikta teise i5vykti be sargybos arba be
palydos uZ pataisos istaigos teritorijos ribq, savanori5kais pagrindais vyko ! Trakq Vokes vaikq
dafielio teritorij4 kabinti inkilq. Vidutini5kai 100 nuteistqjq dirba lstaigoje iikio darbus ir Vf ,,Mtisq
amataioo gamybos filiale. Nuo 2017 m. korpusq koridoriuose, pagal sudaryt4 grafik4, nuteistieji yra
i5vedami paiaisti stalo teniso. Vasaros metu suimtieji ir nuteistieji periodi5kai i5vedami paZaisti
krep5ini ir tinklini. BirZelio men. Luki5kiq TI-K lankesi VSf ,,Naujas gyvenimas" lkurejas i4arijus
BaldiDnas su kolega Ruslan Sivoborod. Svediai pristate suimtiesiems seminarq ,,Narkotikq Zala
Zmogui". Bidelio men. vyko Il-ojo gyvenamojo korpuso suimtqjq ir nuteistqjq prisitraukimq prie
skersinio varZybos ,,GALI[INAS". Bendradarbiaujant su Lietuvos Kalejimq lapetionq asociacilos
direktoriumi Gintaru Vebru balandZio men. nuteistiesiems, laikomiems ruiistiq TI-K, brivo
organizuojamas krik5dioni5kos muzikos atlikejos i5 Suomijos - Ninos Astrom koncertas. BalandZio



men' bendradarbiaujant.Y ,Alfa" grupes savanoriais lstaigoje buvo organizuotas misionieriaus iS
Lenkijos Marcin Zielinski susitikimas su istaigoje laikoma[ asmenimis. BalandZio men. Socialines
rcabilitacijos skyriaus ir Psihologines tarnyboi darbuotoj ai organizavo pilnametraiio dokumentinio
filmo apie gatves men4 perZitir4. GeguZes men. Lukiikiq TI-K laikomiems nuteistiesiems buvo
organizuojamas reZisieriaus K. Vilko psichodelinio spektaklio ,,Vaikyste', pasirodymas, geguZes
men. buvo organizuojamas renginys ,,Poezijos puuurur-i, 2017" ru gu.binguis'svediais EugJnijumi,
Andriumi Jakudiiinu, Viktoru RudZiansku, Juozu Salkausku ir Diiva ilpauskaite. cegu"zes men.
organizuota paskaita, kurios metu nuteistieji galejo pasiklausyti paskaitos, istoriniil funq is
atuykusiq svediq, kunigo Mariaus Taludio ir gyvojo .olinio draugijos vadoves Jolantos Felicijos
Celiesienes apie ypatingai garbing4 ir nusipelnius! Lietuvai arkivyskup4 Teofiliq Matulioni.
BirZelio men. 

',Alfa'o savanoriai surenge nuteistiesiems vasaros ,.rono atidarymo Sventg, kurios
metu nuteistieji galejo papildomai susitikti su savo artimaisiais. BalandZio men. nuteistieji i"S;meginojegas Sachmatq lentose su tarptautiniu Sachmatq meistru Vilniaus mokymo centro mokytoju
Kgstudiu Labecku. Rugpjiidio - rugsejo men. buvo organizuotos suimtiisiems baudq metimo
konkursas. Mokslo ir Ziniq dienos minejimo proga hgpjudio men. buvo organizuojamas
l"tyLia2odi:iq, sudoku konkursas suimtiesiemr it nuteirtiesiems (dalyviai buvo i5vedu.i iS kamery
sprgsti ktyi:iaLodLirl_ir sudoku). Rugpjudio - rugsejo men. buvo organizuotos nuteistqjq krep5inio ir
tinklinio varZybos. Rugsejo men. pasaulines saviZudybiq p..u.n.i.|o, dienos minejirio proga buvo
organizuota nuteistiems arestu paskaita-diskulja saviZudybiq privencijos tema. RugsejoLenesi
Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij* tutoky-o centro (toliau -Mokymo centras) darbuotojas skaite paskait4 nuteistiesiems priklausomybiq ligq tema. Minint
Lietuvos Zydq genocidg dien4 rugsejo men. suimtiesiems buvo brganizuojama fihiq perZi1ra. Nuo
rugsejo men. bendradarbiaujant su Mokymo centru l0 nuteistqjq piadeti organizuoti dailes
uZsiemimai. Bendradarbiaujant su Mokymo centru nuo spalio mlnesio pradJtas organizuoti
nuteistqiq muzikos bDrelis. Spalio 25 d. ivyko protmusis, kuriame dalyvavo 9 Lomandos, il kuriq 2
komandas atstovavo istaigos administracijq, I komanda buvo Swedbank atstovq bei 6 komundu,
sudare nuteistieji. Protm[Sis vyko 4 turais, kuriq kiekviename buvo po 10 klausimq. Lapkridio 25
dien4 minint Tarptauting kovos su smurtu pries moteris dien4 buvo organizuotas renginys istaigojelaikomoms suimtosioms. Dalyvems buvo pristatytas Apsaugos nuo smurto artinioje aplin[oje
istatymas, taip pat i5dalinti lankstinukai ,,Smurtui prieS moteris - NE'., kuriuos pu.enge SocialinEs
reabilitacijos skyriaus specialistai. Spalio 3 d. 6uvo organizuojamas KonstiiucijoJ egzaminas,
kuriame dalyvavo 22 asmenys, i5 kuriq l0 nuteistqjq ir 12 suimtqjq. I II - eii ltap4-pateko j
asmenys, kurie atsake i 25 ir daugiau klausimq i5 30 galimq, viAuiiniSkai bivo aisafyta 1 f zklausimq teisingai. |staigoje laisves bausmg atliekantis nuieistasis iveike 2 turus ir uLeme III vieta
tarp asmenq, kurie laikomi ikalinimo istaigose. S. m. spalio 2l-qsqistaigoje buvo minima Lietuvos
Respublikos Konstitucijos diena. Ta proga suimtiesiems buvo o.g*iruotas renginys, kurio metu
Vilniaus mokymo centro istorijos mokytojas supaZindino su konstitucijos istorila. 2017 m.
gruodZio I d. , minint Pasauling kovos su AIDS_dien4, suimtiesiems Mokymo centro vyriausiasis
specialistas Valdemaras Kazakas skaite paskait4 ZtVlanS prevencijos terna. S. m. gruodZio I l-16
dienomis Luki5kiq TI-K ivyko Socialines reabilitacijos skyriaus spicialistq organiiuotas suimtqjq
stalo teniso turnyras, kuriame jegas i5bande 30 suimtqjq. 5. m. tapkridio 9, ld dienomis istaigo]e
buvo organizuotos nuteistqjq prisitraukimq prie skersinio ir atsispaudimq varZybos, kuriuos. gulrjo
dalyvauti visi norintys nuteistieji, atliekantys terminuotq laisves atemimo bausmg kalejime. Savo
jegas varZybose i5bande l0 nuteistqjq. PaZymetina, kad lapkridio ir gruodZio menesiais Socialines
reabilitacijos skyriaus specialistai Se5tadieniais organizavo nuteistfuq ir suimtqjq i5vedimus iS
kamerq: Zaisti stalo tenis4, gaminti kaledines delioracija, demonstruojami filrnai atliekama jq
analize, skaitomos knygos i5traukos ir analizuojamos, suimtieji ir nuteislieji buvo i5vedami Zaiiti
stalo Zaidimus. Kiekvien4 menesi buvo organizuojamos Sv. Mi5ios nuteiitiesiems, atliekantiems
Iaisves atemimo baus.mg iki gyvos galvos ir kalejimo reZime. Kiekvien4 savaitg 2 kartus buvo
organizuojami susitikimai su Alfa savanoriais nuteistiesiems iki gyvos guiuor ir kalejimo reZimo.
2017-12-22 buvo organizuojamas savanoriq, nuteistqiq iriq artimqi,l ruriiiki-ur.
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Patvirtinta LukiSkiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo dinaminio saugumo koncepcija (2017-
0l-25 isakymas Nr. l-29) h 2017 m. vasario l0 d. lsakymu Nr. l-40 patvirtintas Dinamines
prieZi[ros igyvendinimo LukiSkiq tardymo izoliatoriuje-kalejime planas. parengtas Luki5kiq
tardymo izoliatoriaus-kalejimo 2017 m. pataisos pareigUnq mokymq tarnybos vietoje plan as (2017-
01-18 Nr. 24-339), kuriq metu Kalejimq departamento Resocializaci;os st<yriaus vyriausioji
specialiste Nijole Martinkevidiend 2017 m. balandZio 4 d. ir 14 d. rupuZindino pareigunus su
dinamines prieZiDros taikymu. 2017 m. geguZes 23 d. Apsaugos ir prieZiuros skyriaus, S-ocialines
r_eabilitacijos skyriaus.ir P:ichologines tarnybos pareigunai, gilindamiesi i dinamines prieZiiiros
diegimo ypatumus, vyko i Siauliq tardymo izoliatoriq ii panevlzio pataisos namus, perimti gerqj+
kolegq patirti, igyvendinant dinaming prieZitir4 pataisos lstaigose, pianuojant tam tikrus p.uttinii,t
aspektus. Susitikimo- metu buvo aptariami galimi lstaigg uuldy.o ir darbo organizavimo
efektyvinimo bDdai, siekiant sukurti pozityvius Jantykius sulkalintais asmenimis, skyrirf ir tarnybq
bendradarbiavimo biidai - informacijos perdavimo/gavimo, veiksmq derinimo, beniry'sprendimq
priemimo, ikalintq asmenq kontroles ir apsaugos mechanizmai. Diskutuota ir dinamines irieZiurosspecialisto sampratos klausimais - pareig0no kompetencijos, darbine patirtis, pozityvus poZi1ris
organizuojant darb4 su ikalintais asmenimis. Diegiant dinaming prieLituq pataisos isiaigose,siekiama pagerinti ikalintq asmenq socialines reabilitacijos ir uZimtu*o p.o".rq kokybg, putiiro,
proceso veiksmingum4. Dometasi, kokiais vidiniais teises aktais reglamentuota dinamine.p.irZiuru
PaneveZio pataisos namuose. Vykdant dinaming prieZiur4, Pokalbiq su suimtaisiais ir nuteistaisiais
apskaitos Zumaluose Apsaugos ir prieZitiros skyriaus pareigunai paLymi apie lvairaus pob[dZio
nuteistqjq ir suimtqjq klausimq sprendim4, taikant dinaminio ,uugu.o principus. I isakym4 del
apsaugos ir prieZiDros vykdymo kiekvien4 parq yra itraukiamas ui.nu, postas, kurj turi apeiti
direktoriaus budintysis padejejas ir sprgsti klausimus, taikant dinaminio saugumo principus. Taip
pat ketvirdiui yra sudaromi atskiri vadovybes, apsaugos prieZiuros skyriaus ir-t<itq tarnybq apejimq
grafikai, kuriq metu bendraujama su laikomais asmenimii, sprendZiami jq pateikti klausimai.

Rugsejo l9 d. bendradarbiaujant su Vilniaus apygardos piobacijos tarnyba buvo
organizuojamas renginys nuteistiesiems (dalyvavo 22 nuteistieji;, t<urio metu mediatorls pristate
mediacijos galimybes nuteistiesiems, atliekantiems terminuot4 iaisves atemimo bausmg. GiuodZio
18 dien4 istaigoje lankesi Lietuvos teises instituto direktoriaus pavaduotojas Rokas Uscila, kuris
skaite paskait4 nuteistiesiems mediacijos tema. Sios paskaitos tikslas buvo paraginti nuteistuosius
dalyvauti mediacijoje. 2017-12-21 i Vilniaus apygardos probacijos tu yA1 

-buvo 
issiqsta l l

nutei stqi q pra5ymq del dalyvavimo mediacij oj e.
Parengti Apsaugos ir prieZitiros skyriaus specialistq (dinaminei prieZi[rai) ir vyriausiojo

specialisto (dinaminei prieZiflrai) pareigybes apraSymq projektai, kurie su motyvaciniu raiiu patei[ti
Kalejimq departamentui derinti. Gavus Kalejimq departamento pritarim4, Apsaugos ir prieZigros
skyriuje ivestos 12 specialistq (dinaminei prieZiurai) ir I vyriausiojo specialisto (dinaminei
prieZi0rai) pareigybes.

2017 m. gruodTio men. buvo organizuota atranka,kurios metu buvo atrinktas I vyriausiasis
specialistas (dinaminei prieZitirai) ir 3 specialistai (dinaminei prieZitirai), kurie paskirti ! pareigas
nuo 2018 m. sausio 2 d. ir pradejo vykdyti nuteistqjq dinaming prieZiDr4.

6. Programos uZdavinio pavadinimas ir jo kodas
UZtikrinti laisves atemimo vietq optimaliq veikl4 bei modemizuoti jq infrastruktiir4 ir

veiklos metodus, 03-01 -0 1-03.
7. Programos uidaviniui igyvendinti vykdytg priemoniq pavadinimai, kodai ir

vykdymo apra5ymas
7.1. Vykdyti saugq ir veiksminga laisves atemimo vietq valdym4. 03-01-01-03-01.
Per 2017 m. priemone lvykdyta 86 %.
Visq skyriq ir tarnybq pareigEnq ir darbuotojq funkcijos jau lvertintos 2016 m. pabaigoje.

Per 2017 m. 1-Q ketvirti, atsiZvelgiant i teises aktq pakeitimus, lvertinti darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutarti ir patvirtinti jq nauji pareigybiq apra5ymai. Iki balandZio I d. atliktas-istaigos
pareigtinq pareigybiq apra5ymq papildymas priskiriant pareigybes atitinkamoms skiltimi pagal
sveikatos btikles reikalavimus. Pradeta efektyviau naudotis e. pristatymo (elektroniniq pranesimq-ir
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dokumentq pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacine sistema) paslauga, kuri
susieta su idiegta Dokumentq valdymo sistema (DVS). PerZifrreta ir lvertinta teikiamq paslaugq,
susijusiq su atitinkamq struktDriniq padaliniq atliekamomis funkcijomis, sutartys, siekiant
optimizuoti istaigos_ i5laidas idiegta interneto paslauga (UAB ,,Infrastruktura..), kuri4
centralizuotai apmoka Kalejimq departamentas visoms pavaldZioms lstaigoms, aisisakyta
nereikalingu telefono abonentq.

AtsiZvelgiant i nustatytus faktus ir poreiki, atliktas lstaigos veiklos rizikos veiksniq bei
vykdomq funkcijq ivertinimas, siekiant optimizuoti valdym4. Suderinus su Kalejimq departamintu,
istaigos direktoriaus 2017-09-21 isakymu Nr. 1-258, patvirtintas Luki5kiq ffrc ZO15 m. rizikos
valdymo planas.

VieSinant profesini mokym4 bei siekiant pritraukti daugiau kandidatq, norindiq lgytipataisos pareigfino profesij4, istaigos direktoriaus 2017-04-07 lJakymu Nr. l-ll8 pawittiniut
Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-kalejimo kandidatq pritraukimo i piofesini mokym4 priemoniq
planas, paskirti asmenys, atsakingi uZ konkrediq priemoniq igyvendinimq f past<eiUia atranka
mokytis pataisos pareigtinq Svietimo istaigoje, igyti pataisos pareiguno piofesing kvalifikacij4.
I5platinti skelbimai apie asmeng paie5k4, kurie pageidauja mokytis pagal pataisos pareiguno
moduling profesinio mokymo programQ CVbankas.lt portale. Metq- eigoje l l pretendintq,
siekiandiq igli pataisos pareigiino profesing kvalifikacij4, buvo nukreipti I CfrAEf sveikatos
patikrinimui ir tinkamumo mokytis nustatymui. I5 nusiqstq asmenq 3 pretendentai buvo pripaZinti
netinkamais, I pretendentas atsisake sveikatos tikrinimo, o 7 asmenyi, kuriuos CMEK pripa2ino
tinkamais, buvo nusiqsti i atrank4 Mokymo centre pradeti mokym4si pagal patairo, pur.igUnq
moduling profesinio mokymo program4.

Sie veiksmai nelvykdyti del asignavimq trtikumo:
- ,,ldiegla posisteme ,,lzoliacija. Kamery grafinis avaizdavimas" papildya strukturine

dalimi,,Pasimatymq apskaita";
- ,,|diegti asmenq registravimo i trumpalaikius/ilgalaikius pasimatymus su

suimtaisiais/nuteistaisiais e-sistem4".
Vienas veiksmas ivykdytas i5 dalies - ,,fstaigoje isigytq prekiq (paslaugq), kurias gamina

(teikia) valstybes lmone ,,M0sq amatai", dalis - ne maZiau kaip 20 % istaigos piekiq ir paslaugq
poreikio" - pasiektas tik 2,9 Yo rezultatas, kadangi 2017 m. buvo tik toks lsigijimo poreikis i8
valstybes imones,,M[sq amatai*.

7

apriipinima. 03-0 l -0 I -03-02.
Per 2017 m. priemone ivykdyta 100 %.
Suremontuota 3l (planas - 3l) kamery, kuriose irengtos sanitarinio mazgo patalpos

atitvertos nuo likusio kameros ploto pertvara ir padengtos lengvai valoma, dregmei ir dezinfekcijos
medZiagoms atsparia danga. Visose 356 kamerose sanitarinio mazgo patalpos atskirtos irengta
uZuolaida. Atlikti 374-iose kamerose dviauk5diq lovq demontavimo darbai, paliekant kamerose tik
leistin4 lovq skaidiq. Suremontuotos 2 trumpalaikio sulaikymo patalpos, I I pasivaik5diojimo
kiemeliq, toliau atliekami kamery ir administracijos pastate darbo kabinetq remonto darbai.

7.3. Vykdyti laisves atemimo vietose tuberkuliozes prevencij4. 03-01-01-03-03.
Per 2017 m. priemone ivykdyta 97 %.
Patikrinta 90 % (pilanas - 96 7o) istaigoje laikomq asmenq, kurie turejo buti profilakti5kai

patikrinti del tuberkuliozes, bet asmenys turi teisg, nustatyt4 teises aktuose, atsisakyti patikrinimo,
todel planuotas priemones ivykdymo procentas gali bDti nepasiektas. [sigytos, atsiZvelgiant i realq
poreiki, individualios apsaugos priemones - 50 respiratoriq (planas - 700) ir 4200 pory vienkartiniq
pir5tiniq (planas - 700).

7.4. V kitu uZkredia
profilaktik4 ir gydymq. 03-0 I -01 -03-04.

Per 2017 m. priemone ivykdyta 80 %.

. fstaigoje vykdytas 13 asmenq (planas - I l) gydymas nuo ZtVlAIoS, atlikti profilaktiniai
ZIY ir lyti5kai plintandiq infekcijq tyrimai 88 % (planas - 95 %) naujai atvykusiems asmenims, bet
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Sie asmenys turi teisg, nustatyt4 teises aktuose, atsisakyti patikrinimo, todel planuotas priemones
ivykdymo procentas gali biiti nepasiektas. Vienas veiksmas - ,,Narkotiniq ir psicirotropiniq
medZiagq patekimo i istaigq uZkardymas" - neivykdytas, t. y. nepasiektas- 59 6/o uzkardymo
rczultatas, nes per kratas rastas labai maias narkotiniq/psichotropiniq medZiagq kiekis - 3,6 g.iaip
pat istaigoje nuo 2017 m.balandLio menesio istaigoje nebera tarnybiniq 5un[,-apmokytq narkotikq

tei
Per 2017 m. priemone ivykdyta 100 %.
Gautos pajamos i5 parduotuves ir maisto gaminimo patalpq nuomos, uZ parengtq dokumentq

kopijas bei uZ sunaudot4 elektros energij4 panaudotos istaigos reikmems.

III. SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJU SUVESTINE

Strateginio
tikslo,

programos
tikslo ir

uZdavinio
kodai

Strateginio
tikslo,

programos
tikslo ir

uZdavinio
pavadinimai

Vertinimo
kriterijaus

kodas

Vertinimo
kriterijaus

pavadinimas

Vertinimo kriterij aus reik5me

Patuirtinta
metams

fvykdya per 2017
metq l-4 pusmeti

Planas fvykdyta fvykdymo
procentas

0t Pasiekli, kad
bausmiq

sistema bDtq
taupi ir

veiksminga

E-03-02 Laisves
atemimo
vietose
laikomq
asmenq
valdymo
gerejimas,
Droc.

4,1 100 100

E-03-04 fdarbintq
nuteistqjq
dalis, proc.

22 23,7 100

03-01-01 Kurti
veiksming4 ir

moderni4
bausmiq
vykdymo
sistema

03-01-01-
02

Vykdyti
veiksming4
nuteistqjq

resocializaciia

P-301-01-
02-l

Nuteistqjq,

igijusiq
specialybg,
skaidius (vnt.)

25 2l 84

P-301-01-
02-4

Nuteistqjq,
neturindiq
drausminiq
nuobaudq,
dalis. proc.

52 48,2 92,7

P-301-01-
02-5

Nuteistqiq,
priklausomq
nuo narkotiniq
ir
psichotropiniu

30 0 0



medLiagr4,
skaidius

P-301-01-
02-6

SavanoriSkai
dalyvaujandiq
elgesio
korekcijos
programose
asmenq dalis,
palyginti su
visq
priklausomq
asmenq
skaidiumi,
proc.

35 12,3 35

P-301-01-
02-7

Narkotiniq ir
psichotropiniq
medZiagq
patekimo i
laisves
atemimo
vietas
uZkardymo
Drocentas

59 0 0

P-301-01-
02-8

Dalyvavimas
kvalifikacijos
tobulinimo
mokymuose
narkomanijos
prevencijos
tema, mokytq
specialisq
skaidius, vnt.
(tik jei
apmokama i5
priemones 01-
02-04)

2 I 50

P-301-01-
02-10

UZregistruota
nusikalstamq
veikq, kurias

ivykde
asmenys,
laikomi laisves
atemimo
vietose,
skaidius,
vienam
tDkstandiui

ikalintq
asmenq, vnt.

25 4 r00

03-01-0r-
03

uZtikrinti
laisves

atemimo

P-301-01-
03-2

fkalintq
asmenq,
svdvtu nuo

4 t7 100
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kuriq faktine reik5me skiriasi nuo planines
daugiau kaip 20 procentq, nurodant prieZastis:

- P-301-0f-02-5 - Nuteistqjq, priklausomq nuo narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq,
planinis skaidius 30 nepasiekiamas, kadangi nuteistieji, istaigoje atliekantys terminuot4 laisves
at€mimo, iki gyvos galvos bausmes bei palikti atlikti Dkio darbus kalejime, nera priklausomi nuo
narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq;

- P-301-01-02-6 - Savanori5kai dalyvaujandiq elgesio korekcijos programose asmenq dalis,
palyginti su visq priklausomq asmenq skaidiumi, 35 yo nepasiektas, kadangi minetoje programoje
istaigoje laikomi asmenys dalyvauja tik savanori5kumo principu;

- P-301-01-02'7 - Narkotiniq ir psichotropiniq medZiagq patekimo i laisves atemimo vietas
uZkardymo procentas 59 o nepasiektas, kadangi per kratas rastas labai maLas
narkotiniry'psichotropiniq medZiagq kiekis - 3,6 g. Taip pat istaigoje nuo 2017 m. balandiio
menesio nebera tarnybiniq Sunq, apmokytq narkotikq paie5kai ir neatsirado norindiq pretenduoti !
vyresnioj o priZiflretoj o (kinolo go) parei gas, atrankos nelvyko;

- P-301-01-02-8 - Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose narkomanijos prevencijos tema
mokytq specialistq planinis skaidius 2 nepasiektas, kadangi minetus mokymus organizuoja ne

istaiga.
IV. SKYRIUS

ISTAIGOS METINIO VEIKLOS PLAIIO VYKDYMAS

Pateikiama informacija apie istaigos 2017 metq veiklos plane nustatytais terminais
neivykdytus arba i5 dalies ivykdytus veiksmus per metus, atsiZvelgiant i nustatytus proceso irlar
indelio vertinimo kriterijus, jq neivykdymo prieZastis ir istaigos vadovybes priimtus (numatomus)

ndi

vietq
optimali4
veikl4 bei

modemizuoti

iq
infrastrukttirq

ir veiklos
metodus

letinio hepatito
iT ZIVIAIDS,
skaidius

Pateikiama informacij a apie vertinimo kriterij us,

lmus:

[staigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir
(ar) inddlio
vertinimo
kriterijai,

mato
vienetai ir
reikSm6s

fvykdymas PrieZastys Sprendimas

Suimtqiq ir
nuteistqjq
duomenq valdymo
programos

,,fskaita"
posistemes

,,Izoliacija.
Kamerq grafinis
afvaizdavimas"
papildymas
strukfurine dalimi
..Pasimatvmu

Posistemes
papildymas
strukttirine

dalimi

Neivykdyta Del finansiniq le5q
trDkumo

Mineta sistema bus
diegiama 2018 m.
esant finansavimui



apskaita"

fdiegti asmenll
registravimo i
trumpalaikius/
ilgalaikius
pasimatymus su
suimtaisiais/
nuteistaisiais
e-sistema

fdiegta
e-sistema

Neivykdyta Del finansiniq leiq
trtikumo

Mineta posisteme
bus diegiama2llS
m. esant
finansavimui

fstaigoje isigytq
prekiq (paslaugq),
kurias gamina
(teikia) valstybes

imone,,M[sq
amatai"o dalis - ne
maiiaukaip 20 o/o

istaigos prekiq ir
paslaugq poreikio

[sigyta i5

imones ne
maZiau kaip

20%
istaigos
prekiq ir
paslaugq
poreikio

fvykdyta i5
dalies

(pasiektas tik
2,9 yo

rezultatas)

2017 m. buvo toks

isigijimo poreikis i5
valstybes imones
,,M0sr1 amatai'o

Esant poreikiui ir
vadovaujantis
teises aktq
nusta|rta tvarka
(pirkimas i5

imoniq, kuriose
dirba daugiau kaip
50 proc. nuteistq
asmenq),
reikalingas prekes

istaiga isigys i5
valstybes imones
,,Mtisu amatai"

Narkotiniq ir
psichotropiniq
medZiagq
patekimo i istaigq
uZkardymas

59%
uZkardymas

Neivykdyta Per kratas rastas labai
maias narkotiniq/
psichotropiniq
medZiagq kiekis - 3,6
g. fstaigoje nuo 2017 m.
balandZio menesio
nebera tarnybiniq Sunq,

apmoklq narkotikq
paie5kai.2017 m.
nebuvo istaigoje
pareigflnq, norindiq
dirbti su tarnybiniais
Sunimis, naujq
tarnybiniq Sunq isigyta
nebuvo. I pagalb4 buvo
pasitelkti kinologai su

tarnybiniais Sunimis i5
kitq istaigq.

Nuo 2018 m. bus
paskelbtos atrankos

i specialisto
(kinologo)
pareigas.

t2

Viktoras DavidenkoDirektorius

A. Gliaudeliene, (8 5) 264 7 249, el.p. aurelij a. gliaudeliene@ltik.lt

Originalas nebus siundiamas


