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I. SKYRIUS
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN arba įstaiga) veiklai 2020 metais įtakos turėjo
šie išorės ir vidaus veiksniai:
1. Išorės veiksniai:
1.1. teigiamai veikiantys įstaigos veiklą:
- sukurta teisinė bazė, reglamentuojanti bausmių vykdymą, ir prielaidos progresyvaus
bausmių atlikimo principui plėtoti;
- įdiegtas centralizuotas materialinių vertybių pirkimas, leidžiantis efektyviau, skaidriau
panaudoti lėšas;
- yra galimybė bausmių vykdymo sistemos (pataisos įstaigų pareigūnus) specialistus rengti
Lietuvoje. M. Romerio universitete dėstoma Teisės ir penitencinės veiklos studijų programa ‒
vienintelė tokio pobūdžio teisės bakalauro programa Europoje ir viena iš pačių įdomiausių teisės
krypties studijų programų Lietuvoje. Penitencinė teisė reguliuoja bausmių vykdymą – laisvės
atėmimo bausmės ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu.
- sudarytos sąlygos pareigūnams kelti kvalifikaciją Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre, kuriame nuo 2016 m. priimami turintys
vidurinį išsilavinimą asmenys įgyti nemokamai pataisos pareigūno kvalifikaciją, kuri suteikia teisę
dirbti laisvės atėmimo vietų įstaigų Saugumo valdymo skyriaus jaunesniaisiais specialistais;
- nuolatinis bendradarbiavimas su prokuratūros bei kitomis teisėsaugos institucijomis.
Bendradarbiavimo su valstybės, visuomeninėmis organizacijomis, užsiimančiomis suimtųjų ir
nuteistųjų reikalais, religinėmis konfesijomis bei savanoriais eigoje paruoštos ir sėkmingai
realizuojamos socialinės, psichologinės, reabilitacijos, ugdymo, prevencinės programos, didėja
suimtųjų/nuteistųjų užimtumo pobūdis ir įvairovė;
- galimybė panaudoti Europos struktūrinių fondų lėšas nuteistųjų ir suimtųjų socialinės
reabilitacijos priemonėms bei darbuotojų kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių
ugdymui finansuoti;
- stabilus finansavimas.
1.2. neigiamai veikiantys įstaigos veiklą:
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- skirti įstaigai valstybės biudžeto asignavimai buvo naudojami ir neperduotoms Turto fondui
buvusių Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo patalpoms išlaikyti (elektra, šildymas, šiukšlių
išvežimas ir pan.);
- 2020 m. spalio 1 d. personalo administravimo funkcijos perduotos Nacionaliniam bendrųjų
funkcijų centrui (toliau – NBFC) ir dvi pareigybės įstaigoje panaikintos. Kadangi įstaigoje ir NBFC
dokumentų valdymo informacinės sistemos ir kai kurie personalo valdymo procesai yra skirtingi, tai
iki šiol dalį personalo administravimo funkcijų atlieka įstaigos darbuotojai;
- visuomenės informavimo priemonių pateikta neigiama nuomonė apie bausmių vykdymo
sistemą;
- teisės aktų pakeitimai, į įstaigą atvežtas naujas nuteistųjų kontingentas iš kitų šalies
įkalinimo įstaigų, kuriose minėti asmenys nebuvo tinkamai kontroliuojami dėl teisės aktuose
nustatytų reikalavimų vykdymo ir kt. daromų režimo pažeidimų, taip pat paskelbtos pandemijos
šalyje laikotarpiu riboti įstaigoje laikomų asmenų pasimatymai su artimaisiais bei darbuotojų
privalomas izoliavimasis bei darbo organizavimas nuotoliniu būdu, siekiant išvengti koronaviruso
plitimo įstaigoje, įtakojo asmenų skundų didėjimą.
2. Vidaus veiksniai
2.1. teigiamai veikiantys įstaigos veiklą:
- sumažėjus profesinio išsilavinimo lygio reikalavimų kriterijams (Saugumo valdymo
skyriaus specialistams nustatytas reikalavimas turėti tik vidurinį išsilavinimą ir profesinę
kvalifikaciją, o ii įsigaliojimo Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto naujos redakcijos, t. y.
iki 2019-01-01 buvo nustatytas reikalavimas – turėti aukštesnįjį ar jį atitinkantį išsilavinimą), atsirado
sąlygos lengviau rasti kandidatus laisvoms specialistų pareigoms eiti;
- įstaigoje organizuojami nuteistųjų ir suimtųjų kompiuterinio raštingumo, kultūriniai,
savišvietos ir sporto užsiėmimai, vykdomas bendrasis lavinimas, savanoriški darbai už įstaigos ribų
pagerina nuteistųjų integracijos į visuomenę procesą, mažina socialinę atskirtį;
- pozityvus bendradarbiavimas su Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesine
sąjunga;
- atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo ir komisijų narių atlyginimo už darbą įstatymo naują redakciją, parengtas Darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, kuris suderintas su įstaigos Darbo
taryba ir patvirtintas įstaigos direktoriaus įsakymu. Šioje sistemoje detalizuojami įstaigos darbuotojų
pareigybių sąraše esančių pareigybių pareiginės algos pastoviosios dalies kriterijai, pareiginės algos
kintamosios dalies nustatymo tvarka ir procentiniai dydžiai, priemokų, premijų ir materialinių išmokų
skyrimas ir tvarka;
- įstaigoje įdiegta dinaminė apsauga, siekiant užtikrinti įstaigos ir įkalintų asmenų saugumą
per visapusišką kalinčio asmens pažinimą ir jo elgesio korekciją pozityvia linkme pasitelkiant tik tam
asmeniui aktualias ir veiksmingas intervencines priemones;
- didžiąją dalį personalo sudaro pareigūnai iki 40 metų;
- yra galimybė skatinti tarnyboje pasižymėjusius darbuotojus papildomomis mokamomis
atostogomis arba padėka.
2.2. neigiamai veikiantys įstaigos veiklą:
- režiminėje teritorijoje vykdomos izoliatoriaus statybos bei gyvenamųjų, higienos patalpų
atliekami remonto darbai, įrengimas įtakojo įstaigoje laikomų asmenų nepasitenkinimus ir skundų
didėjimą;
- įstaiga neturi tinkamų inžinerinių techninių priemonių modernizuoti įstaigos perimetro
apsaugą ir priežiūrą atsisakant apsaugos postų bokšteliuose;
- dėl darbo pobūdžio ir specifikos bei sąlyginai mažo darbo užmokesčio dydžio sudėtinga
pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus;
- apsunkinanti kasdieninį darbą centralizuotai įdiegta įstaigoje ir bausmių vykdymo sistemos
įstaigose programa KADIS, kurios sisteminis neišbaigtumas neleidžia atlikti paieškų pagal nustatytus
požymius, todėl reikalingą informaciją reikia rinkti rankiniu būdu.
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2020 m. įstaigos finansavimo šaltinis ‒ valstybės biudžeto asignavimai sudarė 10 328,3 tūks.
Eur, kurie panaudoti 100 %.
Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus PN nevykdė projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos
fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų ir netinkamų finansuoti išlaidų neturėjo.
Įstaigos vadovui nustatytos metinės užduotys per 2020 metus įgyvendintos 100 %. Kai kurie
2020 m. užduotims suplanuoti įgyvendinimo vertinimo rodikliai yra viršyti, kai kurie rodikliai
nepasiekti planuotiems nustatytiems dydžiams dėl paskelbtos pandemijos šalyje, nustatytų karantino
reikalavimų ir kitų, nuo įstaigos veiklos nepriklausančių išorės ir vidaus veiksnių (buvusių Lukiškių
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo patalpų išlaikymas (elektra, šildymas, šiukšlių išvežimas ir pan.);
teisės aktų pakeitimai ir režiminėje teritorijoje vykdomos izoliatoriaus statybos bei gyvenamųjų,
higienos patalpų atliekami remonto darbai, įrengimas, ko pasėkoje didėjo įstaigoje laikomų asmenų
nepasitenkinimas ir skundai; į įstaigą atvežtas naujas nuteistųjų kontingentas iš kitų šalies įkalinimo
įstaigų, kuriose minėti asmenys nebuvo tinkamai kontroliuojami dėl teisės aktuose nustatytų
reikalavimų vykdymo ir kt. daromų režimo pažeidimų; pandemijos šalyje laikotarpiu riboti įstaigoje
laikomų asmenų pasimatymai su artimaisiais; darbuotojų privalomas izoliavimasis bei darbo
organizavimas nuotoliniu būdu, siekiant išvengti koronaviruso plitimo įstaigoje ir kt.).
2020 m. skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo įstaigoje prioritetai – tikslinis ir savalaikis
finansinių išteklių panaudojimas, siekiant užtikrinti tinkamą suėmimo vykdymą, laisvės atėmimo ir
kitų teismo paskirtų bausmių vykdymą, saugų įstaigos valdymą, nuteistųjų rengimą integracijai į
visuomenę, jiems atlikus bausmę, jų materialinį aprūpinimą, socialinę reabilitaciją, sveikatos
priežiūrą, narkomanijos ir ŽIV/AIDS prevenciją, apsaugą ir priežiūrą, galimų nusikaltimų
užkardymą, personalo materialinį aprūpinimą ir socialines garantijas, darbo apmokėjimo
savalaikiškumą bei suėmimo vykdymo ir bausmių atlikimo vietų humanizavimą.
II. SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ,,BAUSMIŲ SISTEMA“
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Įgyvendinant programą ,,Bausmių sistema“ 2020 m. įstaigos veiklos plane nustatytos 8
priemonėe (tik 5 priemonėms skirtas valstybės biudžeto asignavimai) įgyvendintos ir kelių priemonių
kai kurie veiksmai neįgyvendinti dėl realių ir pagrįstų aplinkybių ar lėšų trūkumo. Minėtų priemonių
kai kurių veiksmų neįgyvendinimas įstaigos veiklos neįtakojo neigiamai. Finansiniai ištekliai yra
2020 m. įstaigai skiriami valstybės biudžeto asignavimai vykdomai pagrindinei programai „Bausmių
sistema“ – 10 328,3 tūks. Eur. Šios vykdomos programos kasinės išlaidos per 2020 m. neviršijo skirtų
asignavimų.
Programos ,,Bausmių sistema“ įvykdymo 2020 m. rezultatai.
1. Strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas
Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga, 01.
2. Programos pavadinimas ir jos kodas
Bausmių sistema, 03-01.
3. Programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą, 03-01-01.
4. Programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, 03-01-01-02.
5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir vykdymo
aprašymas
5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, 03-01-01-02-01.
Per 2020 m. priemonė įvykdyta 100 %. Visi suplanuoti suimtiesiems/nuteistiesiems
užsiėmimai, renginiai, mokymai, sportinės varžybos vyko, apie tai daug informacijos skelbta įstaigos
interneto svetainėje.
2020 m. pozityvaus užimtumo priemonės ženkliai prisidėjo prie prasmingo nuteistųjų
laisvalaikio leidimo organizavimo. Vilniaus pataisos namuose pozityvaus užimtumo formos yra
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fizinis užimtumas, sportas, dvasinių, religinių poreikių tenkinimas, bibliotekos darbas, skaitymo
būrelio veikla. Taip pat 52 nuteistieji įgijo specialybę. Šiuo metu nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. yra įstoję
mokytis ir besimoko specialybės profesinio rengimo centre 163 nuteistieji, kurių dauguma baigs
mokslus 2021 m. birželio mėn.
Pozityvaus užimtumo priemonėmis nuteistieji galėjo naudotis pagal pataisos įstaigos
direktoriaus patvirtintus grafikus. Įstaigoje yra riboto interneto prieigos 2 taškai, kuriais gali naudotis
nuteistieji. Organizuojant renginius įstaigoje buvo kviečiami dalyvauti įvairūs atstovai, visuomeninės
organizacijos. Organizuotos trys socialinės akcijos:
- globos įstaigose augantiems vaikams socialinė akciją „Kurkime šypsenas“ (2020-06-02
pažyma Nr. 84-966), kurioje dalyvavo 10 nuteistųjų, įstaigos darbuotojai ir savanoriai;
- 2020-12-04 skirta parama gyvūnų prieglaudai, akcijos vykdytojai − Vilniaus pataisos namų
pusiaukelės namai;
- Kalėdinės akcijos metu 2020-12-23 apie 100 Resocializacijos skyriaus patarėjos pagamintų
žaisliukų buvo perduoti Vilniaus rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnams, kurie
išdalino žaisliukus Vilniaus rajono mažiausiems gyventojams.
Įgyvendinta Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso naujai reglamentuota lygtinio
paleidimo sistema. Teikta informacija dėl asmenų, kurių kandidatūros buvo svarstomos dėl lygtinio
paleidimo (ROIK informaciją dėl turimų baudų), periodiškai buvo atnaujinama informaciniuose
stenduose 2-ame gyvenamajame korpuse informacija apie pasikeitusius teisės aktus, kurių išrašai
išdalinti pasirašytinai Pokalbių su suimtaisiais ir nuteistaisiais vykdant dinaminę priežiūrą, apskaitos
žurnale į kiekvieną gyvenamąją kamerą. Parengta nuteistiesiems informacija apie pokyčius,
susijusius su lygtiniu paleidimu nuo 2020-07-01.
5.2. Plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės atėmimo vietose 01-0203
Per 2020 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Palyginti su 2019 m. (38,1 %), 10 % didesnis nuteistųjų, sėkmingai baigusių priklausomų nuo
psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programas, skaičius 2020 m. (42,5 %). Palyginus
su 2019 m. (40), padidėjęs nuteistųjų naujai priimtų į „Priklausomybių reabilitacijos grupės“
programą, skaičius 2020 m. – 41. Organizuotos 9 prevencinės priemonės (paskaitos) nuteistiesiems
smurto prevencijos, psichotropinių, narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos, savęs žalojimo,
savižudybių prevencijos temomis. Palyginti su 2019 m. (30), 2020 m. (6) 80 % sumažėjo smurtinių
teisės pažeidimų tarp bausmę atliekančių asmenų. 79 nuteistieji dalyvavo elgesio pataisos programose
(tik aprobuotos programos) ir 121 (kitose intervencinėse priemonėse). Pas psichologus per 11
mėnesius dalyvavo 211 nuteistasis intervencinėse priemonėse. Pateikiamas programose dalyvavusių
skaičius, be psichologinių konsultacijų. Organizuota „Agresijos ir auto-agresijos valdymo programa“
(dalyvavo 5 nuteistieji). Organizuotos 5 „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas“ programos, baigė 5
nuteistieji (pažymos nerašomos), tačiau išduodami pažymėjimai. Asmenų, kuriuos rengiamasi
paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programa, dalyvauja visi be išimties,
tik atvykę į Pusiaukelės namus. Organizuota 1 dailės terapija „R.A.K.T.A.S“, dalyvavo 8 asmenys,
tačiau programa nepabaigta dėl karantino ir ji negali būti tęsiama, nes daugelis nuteistųjų karantino
metu išėjo lygtinai. Tas pats ir su Intervencine smurtautojų šeimoje (artimoje aplinkoje) programa.
5.3. 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 01-02-02.
Per 2020 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Siekiant sumažinti narkotinių-psichotropinių medžiagų bei alkoholio vartojimą įstaigoje,
patikrinta ne mažiau kaip 40 % visų įstaigoje laikomų nuteistųjų (suimtųjų) dėl psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo. 1-ojo saugumo valdymo skyriaus pareigūnai iki 2020-11-30 patikrino 697
nuteistųjų dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo. 2-ojo saugumo valdymo skyriaus pareigūnai
nuo 2020-01-01 iki 2020-12-03 dėl narkotinių-psichotropinių medžiagų bei alkoholio vartojimo
atliko 154 patikrinimus. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis nuteistųjų ir suimtųjų skaičius –
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426, patikrintų asmenų skaičius – 851, t. y. 100 % visų įstaigoje laikomų nuteistųjų/suimtųjų dėl
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo įstaigoje patikrinta (kai kurie asmenys po keletą kartų).
5.4. Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas 01-02-08.
Per 2020 m. priemonė įvykdyta 100 %.
12 nuteistųjų pradėjo dalyvavimą „Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo“ programoje, tačiau
nuo 2020 m. kovo mėn. pradžios, grupiniu principu vykdytos programos sustabdytos. „Bendravimo
įgūdžių formavimo ir lavinimo“ – individualiai vykdė 14 nuteistųjų. Dėl karantino nutrauktas
grupiniu principu vykdytinos priemonės. Ši priemonė pakeista individualios priemonės vykdymu:
„Smurtinio elgesio prevencijos“ – dalyvavo 11 nuteistųjų. 2020 m. 12 mėn. – 68, 2019 m. 12 mėn. –
15. Kadangi planuota priemonė buvo pakeista kita tiksline individualia priemone, netikslinga lyginti
dalyvavusių skaičių.
6. Programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos
metodus, 03-01-01-03.
7. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir vykdymo
aprašymas
7.1. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, 03-01-01-03-01.
Per 2020 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Režiminėje zonoje dirbantys pareigūnai bei darbuotojai aprūpinti mobiliaisiais (aliarmo)
iškvietimo mygtukais. Įdiegti naudojimui 11 vnt. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime naudotų
mobiliojo (aliarmo) iškvietimo mygtukų. Įstaigoje įsigyta 200 vienetų mobiliųjų (aliarmo) iškvietimo
mygtukų. Mažinant nuteistųjų (suimtųjų) draudžiamų daiktų turėjimą, įstaigoje organizuotos 4
bendros kratos režiminės teritorijos gyvenamosiose patalpose dalyvaujant 1-ojo ir 2-ojo saugumo
valdymo skyriaus pareigūnams:
- 2020-04-10 (4 aukštas);
- 2020-04-29 (3 ir 4 aukštai);
- 2020-08-26 (2-ojo gyvenamojo korpuso gyvenamosiose kamerose Nr. 1 - 21);
- 2020-12-18 (1-ojo gyvenamojo korpuso nuteistųjų 2-ojo būrio patalpose).
(Planas – ne mažiau 4).
Vaizdo registratoriai nuolat naudojami tarnybos metu, kratų metu ir fiksuoti daromi nuteistųjų
(suimtųjų) pažeidimai vaizdo registratorių pagalba 100 %. Saugumo valdymo skyriaus pareigūnai
priemonių atlikimo metu nuolat turi su savimi išduotus vaizdo registratorius, kuriais fiksuoja įvykių
eigą.
Įstaigos gyvenamosios zonos nuteistųjų pasivaikščiojimo kieme įrengtas naujas stacionarus
nuteistųjų priežiūros postas (vietoj nenaudojamų Turto valdymo skyriaus patalpų), sumontuoti baldai
ir reikalinga įranga. Šiame poste 1-ojo ir 2-ojo saugumo valdymo skyrių budintieji pareigūnai stebi
nuteistųjų elgesį jų pasivaikščiojimo metu, nedelsiant reaguoja į neleistinų daiktų permetimus į
pataisos namų teritoriją, siekiant tinkamai užkardyti neteisėtą nuteistųjų elgesį. Įrengtos tardymo
izoliatoriaus budėtojų tarnybos patalpos 100%.
Kalėjimų departamento Mokymo centre organizuotas mokymas (specialus pareigūnų
pasirengimas, testai) nuotoliniu būdu, kuriame dalyvavo virš 50 % įstaigoje dirbančių pareigūnų.
Patvirtinta nauja nuteistųjų dienotvarkė ir naujai parengtas bendras suimtųjų ir nuteistųjų
apsipirkimo įstaigos parduotuvėje grafikas. Organizuotas skaitiklių, leisiančių apskaičiuoti
panaudotus resursus, įrengimas visuose pastatuose, esančiose Rasų g. 8, Vilniuje. Parengta
energetinio audito (pastatų energijos suvartojimo) atlikimo pirkimo paraiška. Tačiau atsižvelgiant į
tai, kad įstaiga neplanavo papildomų lėšų, reikalingų pastatų energijos suvartojimo auditui atlikti ir į
tai, kad nebus spėta pateikti 2020 m. paraišką Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, nutarta paraišką
teikti 2021 m. pretenduojant į naujo etapo 2021- 2030 m. paramą. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus
PN teritorijoje kečiasi ir keisis infrastruktūra ir pastatų išdėstymas: 2020 m. buvo vykdomas remontas
2-uose pastatuose ir ūkio būdu pertvarkomos patalpos, o 2021 m. numatoma nugriauti adresu Rasų
g. 8, Vilnius, esančius du pastatus, o jų vietoje statyti modernius pastatus pasitelkiant norvegų
finansinio mechanizmo lėšas, bei į tai, kad keisis gretimo sklypo, esančio Drujos g. 11, Vilniuje,
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infrastruktūra. Nutarta, jog paraišką (dėl saulės elektrinių) Aplinkos projektų valdymo agentūrai
tikslinga rengti ir teikti 2021 m., kompleksiškai įvertinus ne tik esamą situaciją, bet ir teritorijos (jos
užstatymo) pokyčius, planuojamus įgyvendinti 2021-2024 m.
Dėl pataisos įstaigų veiklos tobulinimo bei optimizavimo 2-asis SVS teikė KD pasiūlymus
dėl Nuteistųjų ir atvykusių į pasimatymą asmenų elgesio taisyklių, Dėl nuteistųjų drabužių dėvėjimo
tvarkos, dėl elektros prietaisų tikrinimo tvarkos, dėl PĮTĮVTT siūlomų pakeitimų. Pagal apibendrintus
skaičiavimus elektroninių dokumentų skaičius padidėjo ne mažiau kaip 13 proc. Patvirtinta
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlyginimo už darbą įstatymo
nauja redakcija.
7.2. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą, 03-01-01-03-02.
Per 2020 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Nuteistųjų gyvenamojo pastato Rasų g. 8, Vilniuje, pažymėto plane indeksu 1N3/p,
pertvarkymo į kamerų tipo patalpas darbai atlikti 100%. Pasivaikščiojimo kiemeliai įrengti 100%.
Pastato, pažymėto plane indeksu 12N5/p, trijuose aukštuose įrengtos rūkymo patalpos 100%.
Padalinyje, adresu Sniego g. 2, įrengta papildomai 50 vietų nuteistiesiems bausmę atlikti
pusiaukelės namuose.
Įrengtos tardymo izoliatoriaus budėtojų tarnybos patalpos 100%.
Pastate, pažymėto plane indeksu 12N5/p, atliktas tualetų ir prausyklų patalpų remontas 100
%.
7.4. Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų prevenciją, profilaktiką ir
gydymą, 03-01-01-03-04.
Per 2020 m. priemonė įvykdyta 100 %.
VŠĮ „Isterela & Co“ kartą per savaitę atliko visų Vilniaus pataisos namų administracijos bei
nuteistųjų bendrojo naudojimo patalpų dezinfekciją. Turto valdymo skyrius kiekvieną dieną atliko
Vilniaus pataisos namų administracijos bei nuteistųjų bendrojo naudojimo patalpų dezinfekciją.
Įvykdyta. Kartą per savaitę buvo atliekamas įstaigos patalpų dezinfekcinis valymas. Informacija apie
apsaugos priemones dėl COVID-19 plitimo įstaigos informaciniuose stenduose iškabinta paskelbus
šalyje karantiną. Tarnybiniais elektoriniais paštais įstaigos darbuotojai nuolat gaudavo priminamus
bei ataskaitas dėl susiklosčiusios padėties. Instruktažo metu pareigūnams žodžiu nuolat buvo
priminama dėl apsaugos priemonių nešiojimo, siekiant apsisaugoti nuo COVID-19 viruso.
7.5. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems, 03-01-01-03-05.
Per 2020 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Gautos lėšos už nuteistųjų valgyklos ir patalpų nuomą, įstaigai skirtos biudžeto lėšos ir
nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtos lėšos įsisavintos 100 %.
III. SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus reikšmė
Patvirtinta
Įvykdyta per 2019 m.
metams
Planas
Įvykdyta Įvykdymo procentas

Resocializacijos veiksmingumo didėjimas
(lygtinai paleistų, perkeltų į atvirą koloniją ar
pusiaukelės namus asmenų proc.)

40

49,8

124,4

Dirbančių nuteistųjų dalis, laikomų laisvės
atėmimo vietose, proc.

40

54,8

136,9
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Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius (vnt.)

68

52

76,5

Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų,
dalis, proc.

45

56,4

125,4

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų,
sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo
programas, skaičius, ne mažiau kaip, vnt.

120

68

56,7

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į
laisvės atėmimo vietas užkardymo procentas

63

57,2

90,9

Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų
skundų mažėjimas (skundų skaičius vienam
šimtui įkalintų asmenų), vnt.

70

325,4

21,5

Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką
veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie
laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną
įstaigose taikomos psichologinės reabilitacijos
programą, dalis, proc.

45

47,8

106,3

Pateikiama informacija apie vertinimo kriterijus, kurių faktinė reikšmė skiriasi nuo planinės
daugiau kaip 20 procentų, nurodant priežastis:
- nuteistųjų, įgijusių specialybę, planuotas skaičius 68 asmenys nepasiektas, kadangi mokytis
ir tęsti mokslus asmenys planuoja, nusprendžia savanoriškai, ir pradėtus 2019 m. rugsėjo mėnesį
mokslus ne visi sugeba ar nori tęsti, kam įtakos turėjo ir ekstremali situacija dėl Covid-19;
- laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo
programas, planuotas skaičius 120 asmenų kadangi minėtoje programoje įstaigoje laikomi asmenys
dalyvauja tik savanoriškumo principu bei įstaigoje nuo 2020 m. kovo mėn. pradžios dėl Covid-19
grupiniu principu vykdytos programos sustabdytos. Individualiai programas vykdė (dalyvavo)
nedaug nuteistųjų;
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius
vienam šimtui įkalintų asmenų), planuotas skaičius 701 vnt. nepasiektas, kadangi šio rodiklio vienas
iš apskaičiavimo duomenų nėra tikslus ir parodo ne per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje laikomų
asmenų pateiktų skundų Kalėjimų departamentui skaičių, bet tik išsiųstų į Kalėjimų Departamentą
užklijuotų vokų skaičių, iš kurių ar ten skundas ar prašymas mes nežinome, nes neturime teisės
atplėšti laiško. Taip pat, 2020 m. teisės aktų pakeitimai ir režiminėje teritorijoje vykdomos
izoliatoriaus statybos bei gyvenamųjų, higienos patalpų atliekami remonto darbai, įrengimas, įtakojo
įstaigoje laikomų asmenų nepasitenkinimą ir tuo pačiu skundus. Taip pat į įstaigą atvežtas naujas
nuteistųjų kontingentas iš kitų šalies įkalinimo įstaigų, kuriose minėti asmenys nebuvo tinkamai
kontroliuojami dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo ir kt. daromų režimo pažeidimų, ir
dėl jiems taikomų tinkamų režimo reikalavimų vykdymo taip pat kilo nepasitenkinimas ir skundų
gausa. Taip pat pandemijos šalyje laikotarpiu riboti įstaigoje laikomų asmenų pasimatymai su
artimaisiais, darbuotojų privalomas izoliavimasis bei darbo organizavimas nuotoliniu būdu, siekiant
išvengti koronaviruso plitimo įstaigoje suimtuosius/nuteistuosius įtakojo psichologiškai ir žodiniams
ir skundams raštu, nes asmenims nepakanka žodinių paaiškinimų, bet reikalinga anot jų raštu įstaigos
atsakymas, kad vėl galėtų skųsti. Dauguma skundų yra vienodi, pasikartojantys ir nepagrįsti, yra
nuteistųjų kurie rašo tą patį skundą (skundžia tą pačią situaciją) po 6-7 kartus, ko pasekoje tik didėja
statistika įstaigoje gaunamų skundų.
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IV. SKYRIUS
ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS
Pateikiama informacija apie įstaigos 2020 metų veiklos plane nustatytais terminais
neįvykdytus arba iš dalies įvykdytus veiksmus per metus, atsižvelgiant į nustatytus proceso ir/ar
indėlio vertinimo kriterijus, jų neįvykdymo priežastis ir įstaigos vadovybės priimtus (numatomus)
sprendimus:
Įstaigos veiksmo
Proceso ir (ar)
Įvykdymas
Priežastys
Sprendimas
pavadinimas
indėlio vertinimo
kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Plėtoti
bendradarbiavimą
su valstybės
institucijomis,
visuomeninėmis
ir religinėmis
organizacijomis,
savanoriais,
nuteistųjų
resocializacijos
srityje

Siekiant stiprinti
bendradarbiavimą tarp
Lietuvoje veikiančių
Pusiaukelės namų,
organizuotas jų
darbuotojų
susitikimas
(pasidalinimas gerąja
darbo praktika ir
patirtimi) – 1.

Neįvykdyta.
Dėl karantino
susitikimas
neorganizuotas

Gerinti nuteistųjų
individualių
socialinės
reabilitacijos
planų rengimo
kokybę

Specialistų, rengiančių
nuteistųjų
individualius
socialinės
reabilitacijos planus,
dalyvavimo
tiksliniuose
kvalifikacijos kėlimo
renginiuose, skaičius –
2.

Neįvykdyta.
Tikslinių mokymų
Kalėjimų
departamento prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos
Mokymo centras
neorganizavo.

Atsižvelgus į
nustatytus
karantino
reikalavimus,
planuotos
veiklos
nebuvo
įgyvendintos

2021 m. esant
realiam
poreikiui ir
atsižvelgiant į
situaciją dėl
Covid-19,
minėto
pobūdžio
veiklos bus
vykdomos
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Didinti pataisos
priemonių
efektyvumą

Plėtoti bendrąją,
atrankinę ir
tikslinę
narkomanijos
prevenciją laisvės
atėmimo vietose,
užtikrinti
kompetentingų
valstybės
institucijų,

1. Palyginus su 2019
m., padidėjęs
nuteistųjų, kuriems
suteikta teisė vykti be
sargybos ar be palydos
už pataisos įstaigos
ribų, skaičius – ne
mažiau kaip 10 proc.

1. Palyginus su 2019
m. (vidurkis – 27
nuteistieji), 2020 m.
(vidurkis – 16
nuteistųjų)
nepadidėjo
nuteistųjų, kuriems
suteikta teisė vykti
be sargybos ar be
palydos už pataisos
įstaigos ribų dėl
karantino.

2. Palyginus su 2019
m., padidėjęs
nuteistųjų, kuriems
suteikta teisė į
trumpalaikę išvyką į
namus, skaičius – ne
mažiau kaip 10
proc./0.

2. Palyginus su 2019
m. (17 nuteistųjų),
nepadidėjo
nuteistųjų, kuriems
2020 m. (17
nuteistųjų) suteikta
teisė į trumpalaikę
išvyką į namus dėl
nustatytų karantino
bei paskelbtos
ekstremalios
situacijos šalyje
apribojimų.

3. Palyginus su 2019
m., padidėjęs į
Pusiaukelės namus
perkeltų nuteistųjų
skaičius – ne mažiau
kaip 10 proc./0 proc.

3. Palyginus su 2019
m. (5 nuteistieji),
2020 m. (5
nuteistieji)
nepadidėjo iš
įstaigos į
Pusiaukelės namus
perkeltų nuteistųjų
skaičius, bet 7,5
proc. padidėjo iš
kitų pataisos įstaigų
perkeltų asmenų
skaičius (2019 m. 37, 2020 m. - 40).

1. Suorganizuotų
pataisos namų
darbuotojų
apsilankymų ne
įkalinimo įstaigose
veikiančioje
narkomanų
reabilitacijos įstaigoje
skaičius – 1/0.

Neįvykdyta.
Dėl karantino
susitikimas
neorganizuota.
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atliekančių
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų ir jų
pirmtakų
(prekursorių)
apyvartos
kontrolę,
materialinį
techninį
aprūpinimą

2. Laisvės atėmimo
vietų įstaigų
darbuotojų, kurie
stažavosi laisvėje
veikiančiuose
priklausomybių
reabilitacijos
centruose, skaičius –
2/0.

Motyvuoti
nuteistuosius
mokytis
profesinio
rengimo ir
suaugusiųjų
švietimo
centruose

1. Nuteistųjų, įgijusių
specialybę profesinio
rengimo centre,
skaičius – 70/52.

Plėtoti laisvės
atėmimo vietose
socialinių įgūdžių
lavinimo
programas

Mažinti nuteistųjų
(suimtųjų)
draudžiamų
daiktų turėjimą

1, 2. Dalinai
įvykdytas.
52. Šiuo metu nuo
2020 m. rugsėjo 1 d.
yra įstoję mokytis ir
besimoko
specialybės
profesinio rengimo
centre 163
nuteistieji, kurių
dauguma baigs
mokslus 2021 m.
gegužės-birželio
mėn.

Rodiklis
nepilnai
įvykdytas
sąlyginai, nes
eina mokytis
specialybės
savanoriškai,
tai planinis
skaičius
nepasiektas
ne dėl
įstaigos
veiksmų.

2021 m. esant
realiam
poreikiui ir
atsižvelgiant į
situaciją dėl
Covid-19,
minėto
pobūdžio
veiklos bus
vykdomos

Atliktas taikomos
socialinės
reabilitacijos
programos
veiksmingumo
įvertinimas ‒ 1
įvertinimo ataskaita
pateikta Kalėjimų
departamentui/0.

Neįvykdyta.

Metinė
ataskaita bus
pateikta 2021
m.

Metinė
ataskaita bus
pateikta 2021
m.

4. Organizuotas 1-ojo
saugumo valdymo
skyriaus pareigūnų
darbas naujai
įrengtame poste – 100
proc./50 proc.

Dalinai įvykdyta.
Įstaigos
gyvenamosios zonos
nuteistųjų
pasivaikščiojimo
kieme įrengtas
naujas stacionarus
nuteistųjų priežiūros
postas (vietoj
nenaudojamų
patalpų). Turto
valdymo skyrius
atliko patalpų
remonto darbus, yra

Postas
funkcionuoja,
bet
neorganizuot
as pareigūnų
darbas dėl
COVID-19
pandemijos.

atsižvelgiant į
situaciją dėl
Covid-19,
2021 m. poste
bus
organizuotas
pareigūnų
darbas.

2. Nuteistųjų, įgijusių
specialybę, skaičius –
68/52.
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Užtikrinti
įstaigoje
dirbančių
darbuotojų
civilinės saugos,
gaisrinės saugos,
darbuotojų saugos
ir sveikatos žinių /
kompetencijų
įgijimą /
atnaujinimą

1. Organizuota
priešgaisrinės saugos
pratybų – ne mažiau
kaip 1 ir parengta 1
pažyma/0.

Užtikrinti įstaigos
valdomo
nekilnojamojo
turto (pastatų,
inžinierinių
statinių ir žemės
sklypų) efektyvų
panaudojimą

1. Parengta ir pateikta
paraiška Viešųjų
investicijų plėtros
agentūrai (dėl pastatų
modernizavimo) –
1/0,6.

2. Organizuota
darbuotojų civilinės
saugos mokymų – ne
mažiau kaip 1/0.

2. Parengta ir pateikta
paraiška Aplinkos
projektų valdymo
agentūrai (dėl saulės
elektrinių) – 1/0.

sumontuoti reikiami
baldus.
1. Neįvykdyta.
2020 m.
priešgaisrinės
saugos pratybos
nenumatytos, nebus
vykdomos dėl
karantino sąlygų.
2. Neįvykdyta.
Ryšium su
ekstremalia
situacija, civilinės
saugos mokymai
atidėti dėl paskelbto
karantino.
1. Dalinai įvykdyta.
Parengti
dokumentai,
reikalingi pateikti
paraišką Viešųjų
investicijų plėtros
agentūrai dėl pastatų
modernizavimo.
Parengti pastatų,
esančių adresu Rasų
g. 8, Vilniuje,
energetinio
naudingumo
sertifikatai, įrengtos
pastatų energetinių
resursų apskaitos
sistemos
(kiekviename
pastate), parengti
pirkimo dokumentai
energetiniam auditui
atlikti, t. y. priemonė
įgyvendinta 60 %.
2. Neįvykdyta.
Dėl objektyvių
priežasčių
neparengta ir
nepateikta paraiška
Aplinkos projektų
valdymo agentūrai
(dėl saulės
elektrinių).

Atsižvelgus į
nustatytus
karantino
reikalavimus,
planuotos
veiklos
nebuvo
įgyvendintos

2021 m. esant
realiam
poreikiui ir
atsižvelgiant į
situaciją dėl
Covid-19,
minėto
pobūdžio
veiklos bus
vykdomos

Atsižvelgus į
nustatytus
karantino
reikalavimus,
planuotos
veiklos
nebuvo
įgyvendintos

2021 m. esant
realiam
poreikiui ir
atsižvelgiant į
situaciją dėl
Covid-19,
minėto
pobūdžio
veiklos bus
vykdomos
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Organizuoti ir
vykdyti
priemones,
mažinančias
nuteistųjų
pabėgimų riziką

1. Elektroninio
stebėjimo priemonių
taikymas už įstaigos
teritorijos išvykusiems
nuteistiesiems – ne
mažiau kaip 20
atvejų/0.
2. Inicijuotų
susitikimų su
teritorinio policijos
komisariato, kurio
aptarnaujamoje
teritorijoje yra įstaiga,
vadovu, siekiant
numatyti papildomas
priemones teisėtai
išvykusių
už įstaigos ribų
nuteistųjų kontrolei
gerinti skaičius – ne
mažiau 1/0.

1, 2, 3. Neįvykdyta.
Dėl COVID-19
prevencijos,
pareigūnų praktinių
mokymų veikti
ypatingų situacijų
metu nuo sausio 1 d.
iki lapkričio 30 d.
organizuota nebuvo.
Dėl COVID-19
priemonė iki metų
pabaigos
neįvykdyta.

Atsižvelgus į
nustatytus
karantino
reikalavimus,
planuotos
veiklos
nebuvo
įgyvendintos

2021 m. esant
realiam
poreikiui ir
atsižvelgiant į
situaciją dėl
Covid-19,
minėto
pobūdžio
veiklos bus
vykdomos

3. Organizuota
pareigūnų praktinių
mokymų veikti
ypatingų situacijų
metu skaičius – ne
mažiau 1/0.
Atsižvelgiant į minėtas faktines aplinkybes, Vilniaus pataisos namuose 2020 m. veiklos plane
nustatytos pagrindinės priemonės įgyvendintos 100 %. Dėl paskelbtos šalyje ekstremalios situacijos
neįgyvendintos priemonės (veiksmai) įstaigai neturi teisinių pasekmių, nes buvo užtikrintos tinkamos
suimtųjų/nuteistųjų laikymo sąlygos.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

M. Sadauskienė, (8 5) 264 9149, el. p. milda.sadauskiene@vilniauspn.lt

Romas Ostanavičius

