STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PROGRAMŲ VYKDYMO ATASKAITA
2020-01-20 Nr. S-323
Panevėžys
I SKYRIUS
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Panevėžio pataisos namų veiklai 2019 metais įtakos turėjo šie išorės ir vidaus veiksniai:
Išorės veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą:
• Panevėžio pataisos namai pradėjo įgyvendinti keturis projektus, skirtus įstaigos valdomiems
pastatams modernizuoti. Bausmių vykdymo sistemai patiriant sunkumus dėl nepakankamo įstaigų
finansavimo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pritraukimas įstaigos veiklai modernizuoti yra
kritiškai svarbus.
• Bandomojo projekto „Lengvojo režimo sektorius“ įgyvendinimas. Panevėžio pataisos namuose
nuo 2019 m. gegužės 1 d. įgyvendinamas Teisingumo ministerijos inicijuotas bandomasis resocializacijos
projektas „Lengvojo režimo sektorius“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019-04-04 įsakymas Nr.
IR-134 „Dėl bandomojo projekto „Lengvojo režimo sektorius“ sąlygų patvirtinimo ir bandomojo projekto
vykdymo“).
• Ilgalaikis ir efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – valstybinėmis
institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir savanoriais.
• Sudarytos sąlygos pareigūnams kelti kvalifikaciją Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre nuotoliniu būdu.
• Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su teisėsaugos ir socialines paslaugas
teikiančiomis institucijomis. Palaikomi geri, dalykiški santykiai su kitomis bausmių vykdymo įstaigomis.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą:
Dėl įstaigos pastaruoju metu patiriamų finansinių sunkumų t. y. nepakankamo finansavimo, tampa
itin sudėtinga kurti motyvuojančią aplinką dirbantiesiems. 2019 m. dėl įstaigai skirtų asignavimų trūkumo:
• nebuvo galimybės užpildyti laisvų etatų;
• atsisakyta organizuoti pareigūnų budėjimus poilsio ir švenčių dienomis;
• įstaiga neturėjo lėšų pareigūnams apmokėti už viršvalandinį darbą. Nors perdirbtas laikas
kompensuotas išeiginėmis dienomis, tačiau darbuotojai prarado galimybę rinktis, koks kompensavimo būdas
jiems būtų priimtiniausias. Be to, darbuotojams neleidžiant dirbti viršvalandžių, o skiriant išeigines dienas,
pamainose lieka kritiškai mažas pareigūnų skaičius, tokiu būdu didėja kiekvienam pareigūnui tenkantis darbo
krūvis, atsiranda įtampa, didėja nuovargis;
• pareigūnams už pavojingas darbo sąlygas buvo mokamos tik 1 procento pareiginės algos dydžio
priemokos;
• apribotos darbuotojų profesinio tobulėjimo galimybės, nes įstaigai trūko lėšų kvalifikacijos
kėlimui, komandiruotėms.
• Jau eilę metų įstaiga neturi lėšų pareigūnų tarnybinių uniformų įsigijimui, aprūpinimas
uniformine apranga nėra užtikrinamas taip, kaip tai numato teisės aktai;
• Dėl finansavimo trūkumo nebuvo galima pilna apimtimi taikyti Valstybės tarnybos įstatymo,
Vidaus tarnybos statuto, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų
vertinant darbuotojų veiklą – nei vienam darbuotojui 2018 m. vykusio veiklos vertinimo metu nebuvo
keliamas atlyginimo koeficientas;
• Jau eilę metų įstaigai neskiriamos lėšos ilgalaikio materialiojo turto remontui (reikalingas
gyvenamųjų pastatų elektros instaliacijos, gyvenamųjų korpusų patalpų, darbuotojų kabinetų, buitinių
patalpų, vidinio kiemo dangos remontas).
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• Nėra priimti kai kurie poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojanti bausmių vykdymą, teisės
aktuose yra spragų, teisinės kolizijos;
• Dėl įvykusių įkalinimo įstaigų struktūrų pertvarkymų – Sveikatos priežiūros tarnybų
centralizavimo – kilo problemų dėl nuteistųjų aprūpinimo vaistais.
Vidaus veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
• Panevėžio pataisos namuose sėkmingai veikia nuteistųjų dinaminės priežiūros modelis.
• 2019 m. vykdytos 7 Kalėjimų departamento aprobuotos socialinės reabilitacijos programos, 6
Panevėžio pataisos namų parengtos programos, 1 neformalaus švietimo programa, 11 pozityvaus užimtumo
priemonių bei 10 projektų metu vykdomų veiklų.
• Įstaigoje organizuotas nuteistųjų bendrasis lavinimas bei profesinis rengimas, vykdomas
neformalusis švietimas. Tai sudaro galimybes tobulinti nuteistųjų rengimą sugrįžimui į visuomenę.
• Pataisos namuose veikia Priklausomybių ligų centras, kuriame gyvena visos nuteistosios,
dalyvaujančios priklausomybių ligų reabilitacijos programoje. Efektyviai bendradarbiaujama su socialines
paslaugas teikiančiomis institucijomis, kurių pagalba sprendžiamos nuteistųjų socialinės, teisinės ir kt.
problemos.
• Panevėžio pataisos namuose 2019 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtintos 142 pareigybės, faktiškai
dirbo 125 dirbantieji. Įstaigoje dirba itin didelis skaičius aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų – aukštąjį
universitetinį išsilavinimą turinčių darbuotojų buvo net 47 %. Pažymėtina, kad net 43 % jaunesniųjų
pareigūnų (kuriuos priimant reikalaujama turėti vidurinį išsilavinimą su profesine kvalifikacija) turėjo
aukštąjį (universitetinį arba neuniversitetinį) išsilavinimą. Pataisos namuose dirba daug pareigūnų, turinčių
didelę patirtį bausmių vykdymo sistemoje. Net 47 % pareigūnų turi didesnį nei 20 metų tarnybos stažą. Maža
darbuotojų kaita.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
• Įstaiga yra miesto centre, kai kurios įstaigos perimetro išorinės tvoros žemos, tai sąlygoja
nuteistiesiems turėti daiktų, kurie nenurodyti leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų
ir kitų daiktų sąraše, patekimą.
• Seni įstaigos pastatai neatitinka dabartinių reikalavimų dėl susidėvėjimo bei dėl pakitusio
požiūrio į higienos reikalavimus, energijos taupymą. Panevėžio pataisos namai valdo pastatus, kurių
administracinio ir I gyvenamojo bendrabučio statybos metai – 1893 m., II gyvenamojo bendrabučio – 1947
m., saugyklos-areštinės – 1947 m., Vaikų (kūdikių) skyriaus – 1963 m. Bendras šių pastatų plotas – 5737 m².
Pastatus sudėtinga pritaikyti Bausmių vykdymo kodekso nustatytiems nuteistųjų režimo reikalavimams
užtikrinti.
II SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas
Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga, (kodas 03)
2. Programos pavadinimas, kodas:
Bausmių sistema (kodas 03001)
3. Programos tikslo pavadinimas, kodas:
Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą (kodas 01)
4. Programos uždavinio pavadinimai ir kodai:
Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją (kodas 01-02)
Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos
metodus (kodas 01-03)
5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir vykdymo aprašymai:
➢ Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (kodas 01-02-01)
Viena iš Panevėžio pataisos namų prioritetinių veiklos sričių – arešto bausmę ir laisvės atėmimo
bausmes, kuriems šią bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose, socialinė ir psichologinė
reabilitacija. Siekiant užtikrinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą bei išplėsti nuteistųjų
pozityvaus užimtumo galimybes nuteistosios, linkusios keistis, skatinamos įsitraukti į savanorystės veiklas.
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Pažymėtina, kad net 71 procentas bausmę atliekančių nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis nuo
visų įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus proc. –. Per 2019 metus organizuotos 6 socialinės
akcijos, kuriuose dalyvavo 92 nuteistosios. Organizuotos keturios gerų darbų iniciatyvos – pagalba miesto
bendruomenei, kurioje dalyvavo 47 nuteistosios.
Patyčių, smurto, priklausomybių bendrojo ugdymo mokyklose prevencijai, inicijuotas ir
įgyvendinamas socialinis projektas „Aš – tai tu“. Projekto veiklos nukreiptos prieš patyčias, smurtą artimoje
aplinkoje, priklausomybes. Vykdant projektą moterys tris kartus vyko į ugdymo įstaigas pasidalinti su
moksleiviais savo gyvenimo istorijomis, kurios jas atvedė į įkalinimo įstaigą.
Skatinant visuomenės dalyvavimą nuteistųjų resocializacijos procese, plečiama visuomeninių
organizacijų ir savanorių veikla pataisos namuose. Bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės
institucijomis bei socialiniais partneriais, organizuojamos vasaros užimtumo veiklos nuteistosioms: vyko 11
paskaitų sveikatinimo temomis, kuriose dalyvavo daugiau kaip 50 nuteistųjų, vyko trys sporto užsiėmimų
programos, kuriose dalyvavo 112 nuteistųjų.
Vykdant LR įstatymą dėl amnestijos akto, pataisos namuose įvyko 3 Amnestijos komisijos posėdžiai.
Vadovaujantis LR įstatymo dėl amnestijos akto 1 straipsnio 1 punktu, nuo neatliktosios arešto bausmės
poilsio dienomis atleistos 3 nuteistosios; vadovaujantis LR įstatymo dėl amnestijos akto 2 straipsniu,
neatliktoji arešto bausmės dalis sumažinta pusiau 7 nuteistosioms. LR įstatymas dėl amnestijos akto
Panevėžio pataisos namuose įgyvendintas 100%.
Sudarytos sąlygos nuteistosioms balsuoti savivaldybių tarybų, LR Prezidento, Europos parlamento
rinkimuose.
Plečiamos nuteistųjų socialinių ryšių palaikymo galimybės, lyginant su 2018 m., suteiktų
trumpalaikių išvykų į namus skaičius padidėjo 45 proc.
Organizuojamos socialinio projekto „Žalioji oazė“ veiklos, kuriose dalyvavo 25 nuteistosios.
Priemonei įgyvendinti 2019 m. skirta 155000 eurų, per metus panaudota 155000 eurų, t. y. 100 proc.
palinių asignavimų.
➢ Plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės atėmimo vietose (kodas
01-02-03)
Organizuotos priemonės siekiant suaktyvinti Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės
reabilitacijos centro darbą. Padidintas nuteistosioms organizuojamų užsiėmimų skaičius ir jų vykdymo
intensyvumas. Per metus vyko 11 grupinių užsiėmimų, kuriose dalyvavo 13 nuteistųjų, gyvenančių
Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centre, perskaitytos 4 paskaitos narkotikų
vartojimo prevencijos klausimais. Nuteistosioms organizuoti 3 susitikimai su Priklausomybių reabilitacijos
centrų, esančių laisvėje, atstovais.
Priemonei įgyvendinti 2019 m. lėšų neskirta.
➢ Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą (kodas 01-03-01)
Vykdyta dinaminės priežiūros plėtra. Nuo 2019 m. vasario 1 d. dinaminė priežiūra 100 proc. taikoma
visoms įstaigoje bausmę atliekančioms nuteistosioms (t. y. atliekančioms laisvės atėmimo bausmę pataisos
namuose, kalėjime, atliekančioms arešto bausmę (laikomoms areštinėje) ir gyvenančioms Vaikų (kūdikių)
skyriuje bei Vaiko ir motinos namuose) ir suimtosioms. Vienam dinaminės priežiūros specialistui, kuris dirba
nuteistųjų gyvenamojo korpuso aukšte, tenka vidutiniškai apie 40 nuteistųjų. Su kitų kategorijų įkalintais
asmenimis (suimtaisiais, nuteistaisiais areštu ir pan.) dirbantiems pareigūnams tenka dirbti su gerokai
mažesniu asmenų skaičiumi, todėl šiems pareigūnams yra priskirta ir kitų, ne vien dinaminės priežiūros
funkcijų. Dinaminę priežiūrą vykdyti specialiai parengtų ir ją vykdančių pareigūnų skaičiaus dalis nuo
bendro įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus sudaro 18,1 proc.
Siekiant didinti dinaminės priežiūros specialistų kompetenciją organizuoti pareigūnų mokymai.
Saugumo valdymo skyriaus vidurinės grandies pareigūnai dalyvavo mokymuose tema „Psichologinio
atsparumo didinimas“ ((6 ak. val.) dalyvavo 20 pareigūnų), mokymuose tema „Komandinis darbas“ (6 ak.
val.) dalyvavo Saugumo valdymo skyriaus pirminės ir vidurinės grandies pareigūnai (dalyvavo 67
pareigūnai).
Įgyvendinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime laikomų asmenų iškėlimo plane įstaigai
nustatyti plano kriterijai – 100 proc.
Siekiant optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų
panaudojimą atlikti visi privalomi veiksmai ir parengti visi reikalingi struktūros, pareigybių ir įstaigos
dirbančiųjų tarnybos / darbo eigos pokyčius reglamentuojantys dokumentai. Iki 2019-02-01 atlikti struktūros
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pertvarkymai, patvirtinti nauji pareigybių sąrašai, parengti dirbančiųjų tarnybos/darbo eigos pokyčius
reglamentuojantys dokumentai – 100%.
2019 m. kovo mėn., gavus informaciją apie Sveikatos priežiūros skyrių ir Kriminalinės žvalgybos
skyrių reorganizaciją, vykdyti veiksmai, susiję su šių skyrių eliminavimu iš Panevėžio pataisos namų
struktūros ir dirbančiųjų darbo eigos pokyčiais (darbuotojams įteikti pranešimai apie pareigybių panaikinimą,
organizuoti susirinkimai kartu su LAVL vadovybe, KD prie LR TM ir Teisingumo ministerijos atstovais su
darbuotojais, kuriuos numatoma perkelti pagal Darbo kodekso 51 str., bendradarbiaujama su LAVL rengiant
naujus darbuotojų pareigybių aprašymus ir t.t.). Iki 2019 m. spalio 1 d. tinkamai įgyvendinti visi veiksmai,
susiję su dirbančiųjų tarnybos/darbo eigos pokyčiai.
Siekiant užtikrinti taupų ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimas, parengtas ir patvirtintas Panevėžio
pataisos namų 2019 metų taupymo planas (Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2019-02-21 įsak. Nr.V-50).
Nedelsiant imtasi vykdyti taupymo priemonių plane numatytas priemones. Per metus didžiausią taupymo
efektyvumą pavyko pasiekti vykdant šias priemones:- pareigūnų budėjimo poilsio ir švenčių dienomis
atsisakymas; - sumažintos priemokos už darbą pavojingomis sąlygomis (mokamas tik 1 proc.); - pareigūnų
darbo grafikai sudaryti taip, kad nesusidarytų viršvalandžiai; - darbo užmokesčio lėšų ekonomija dėl
neužimtų etatų. Griežtai kontroliuojama, kad būtų kuo efektyviau įgyvendinamos ir kitos plane numatytos
priemonės (transporto, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, komunalinio paslaugų išlaidų ir kt. išlaidų
mažinimas), nors jas vykdant ir nepasiekiamas toks efektyvumas kaip vykdant su darbo užmokesčio
mažinimu susijusias priemones. Viso per 2019 m. sutaupyta 226 005 eurai (2019 m. taupymo priemonių
plane numatytų priemonių įvykdymo procentas -167,9 proc.).
Užtikrinant įstaigoje vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę, buvo vykdyta
pirkimų stebėsena (atliktos 5 stebėsenos). Įstaigoje savarankiškai vykdytų pirkimų, atliktų skelbiamos
apklausos būdu, lyginat su visų atliktų pirkimų skaičiumi, sudaro 63,8 proc. Dviejų viešųjų pirkimų, kurių
vertė viršijo 5000 Eur su PVM, vykdymo procedūras atlikto Kalėjimų departamentas.
Vykdyta dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtra. Įstaigoje 10 dokumentų registrų pildoma DVS
priemonėmis. Tai sudaro 18,9 proc. visų registrų. IV ketvirtį pradėta taikyti ir sėkmingai įsibėgėja siunčiamų
dokumentų pasirašymo elektroniniu parašu praktika. Du vadovybės atstovai dokumentų valdymo sistemoje
dokumentus pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Siekiant užtikrinti įstaigos dirbančiųjų tobulėjimą profesinėje srityje, sudaryta galimybė
dirbantiesiems kelti kvalifikaciją. Kvalifikaciją kėlė 104 darbuotojai, 82 darbuotojai kvalifikaciją kėlė 2 ir
daugiau kartų, tai yra 65,6 proc. 1 pataisos pareigūnas baigė įvadinius mokymus – 1, 2 kursantai, mokėsi
pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą ir įgijo pataisos pareigūno kvalifikaciją.
Imtasi papildomų priemonių įstaigos kriminogeninei būklei gerinti. Lyginant su 2018 m. 50 proc.
sumažėjo smurtinių teisės pažeidimų tarp bausmę atliekančių asmenų.
Vykdyta narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo įstaigoje stebėsena ir prevencinės
priemonės. Per metus atlikti 157 netikėti nuteistųjų galimo apsvaigimo patikrinimai, nustatyta 18 vartojimo
atvejų. Vykdant narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo užkardymą, IV ketvirtį 90 proc.
nuteistiesiems adresuotų laiškų, siuntinių ir atvykusių į įstaigą nuteistųjų ir suimtųjų asmeninių daiktų
patikrinta atlikta dalyvaujant kinologui su tarnybiniu šunimi.
Panevėžio pataisos namuose nuo 2019 m. gegužės 1 d. įgyvendinamas Teisingumo ministerijos inicijuotas
bandomasis resocializacijos projektas „Lengvojo režimo sektorius“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2019-04-04 įsakymas Nr. IR-134 „Dėl bandomojo projekto „Lengvojo režimo sektorius“ sąlygų patvirtinimo
ir bandomojo projekto vykdymo“). Projekto tikslas – nuteistiesiems, padariusiems akivaizdžią pažangą
mažinant savo nusikalstamo elgesio riziką, sudaryti bausmės atlikimo sąlygas, kad jos būtų kuo panašesnės
į gyvenimą visuomenėje ir paskatintų kitus nuteistuosius siekti resocializacijos pažangos. Nuo Lengvojo
režimo sektoriaus įsteigimo jame gyveno 55 nuteistosios. Galima konstatuoti, kad kompleksinis papildomų
laikymo ir bausmės atlikimo sąlygų, taip pat priemonių, gerinančių nuteistųjų teisinę padėtį, taikymas
lengvosios grupės nuteistosioms davė itin pozityvų efektą, skatina nuteistąsias geriau elgtis bei siekti
resocializacijos pažangos. Per projekto vykdymo laikotarpį (t. y. daugiau nei 5 mėnesius) drausmine tvarka
buvo baustos tik dvi nuteistosios už nežymius režimo pažeidimus.
Įgyvendintos investicijų projekto dėl Panevėžio pataisos namų valdomų pastatų atnaujinimo pagal
Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328, pagal priemonę 04.3.1.-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų atnaujinimas“, veiklos pagal dotacijos sutartyje numatytas sąlygas.
Organizuotas projekto „Aukšta kvalifikacija – sėkminga organizacija“ veiklų įgyvendinimas. Plačia
apimtimi įvykdytos projekto sklaidos veiklos (straipsniai apie projekto rezultatus patalpinti Panevėžio PN ir
KD prie LR TM interneto svetainėse, portale alfa.lt, portale www.švietimonaujienos.lt, Švietimo mainų
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paramos fondo tinklalapyje, suaugusiųjų švietimo portale EPALE; informacija apie sukurtą projekto
intelektinį produktą (su jo paskelbimo vietos nuoroda) išsiųsta Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms
įstaigoms).
Įgyvendinami teisės aktų reikalavimai asmens duomenų apsaugos srityje. Parengtas Asmens
duomenų tvarkymo Panevėžio pataisos namuose tvarkos aprašas, visi įstaigos darbuotojai pasirašė
įsipareigojimus saugoti asmens duomenų paslaptį.
Priemonei įgyvendinti 2019 m. skirta 2077275 eurai, per 2019 m. panaudota 2077275 eurai, t. y. 100
proc. palinių asignavimų.
➢ Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą (kodas 01-03-02)
Vykdant Teisingumo ministerijos bandomąjį projektą „Lengvojo režimo sektorius“ bei siekiant
užtikrinti lengvajai grupei priskirtų nuteistųjų laikymo ir bausmės atlikimo sąlygų gerinimą, naujai įsteigtame
lengvojo režimo sektoriuje įrengtos tik šio sektoriaus gyventojoms skirtos dušo patalpos, poilsio kambarys,
pastatytas taksofono aparatas, užtikrinta didesnė gyvenamojo ploto norma bei galimybė miegoti vieno aukšto
lovose. Lengvojo režimo sektoriaus nuteistosioms jų gyvenamajame aukšte yra įrengta virtuvėlė, kurioje
maistą laisvalaikio metu jos gaminasi savarankiškai, netaikant laiko apribojimų, taip pat leidžiama naudotis
orkaite. Įrengtas poilsio kambarys, kuriame pastatytas kompiuteris su interneto prieiga. Poilsio kambaryje
nuteistosios laisvalaikio metu gali naudotis ribota interneto prieiga pagal Kalėjimų departamento direktoriaus
nustatytą leistiną internetinių svetainių sąrašą.
Priemonei įgyvendinti 2019 m. skirta 363206 eurai, per 2019 m. panaudota 363206 eurai, t. y. 100 proc.
palinių asignavimų.
➢ Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems (kodas 01-03-05)
Mokamas darbo užmokestis ūkio darbus dirbančioms nuteistosioms. 2019 m. įstaigoje ūkio darbus
vidutiniškai per mėnesį dirbo 41 nuteistoji.
Priemonei įgyvendinti 2019 m. skirta 13100 eurų, per 2019 m. panaudota 13063,63 eurai, t. y. 99,7
proc. palinių asignavimų.
➢ Užtikrinti ŽIV infekuotų asmenų gydymą antiretrovirusiniais vaistais laisvės atėmimo
vietų įstaigose (kodas 01-03-11)
Užtikrinama ŽIV infekuotų asmenų gydymo apimčių atitiktis tai reglamentuojantiems
nacionaliniams teisės aktams. ŽIV infekuotų asmenų, laikomų įstaigoje, gydomų antiretrovirusiniais vaistais,
dalis (proc. nuo visų įstaigoje laikomų ŽIV infekuotų asmenų) – 12,5 proc.
Priemonei įgyvendinti 2019 m. skirta 12885 eurai, per 2019 m. panaudota 12885 eurai, t. y. 100
proc. palinių asignavimų.
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