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I. SKYRIUS
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Vilniaus pataisos namų (toliau – Vilniaus PN arba įstaiga) veiklai 2019 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;
- 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto redakcija,
kurioje nustatyta nauja darbo apmokėjimo tvarka pareigūnams;
- 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;
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- uždarius Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą optimizuota Vilniaus pataisos namų
personalo struktūra – sumažintas vadovaujančio personalo bei darbuotojų skaičius, ko pasėkoje bus
sutaupomi valstybės biudžeto asignavimai;
- stabilus finansavimas.
1.2. neigiamai veikiantys įstaigos veiklą:
- mažėjantis finansavimas;
- visuomenės informavimo priemonių pateikta neigiama nuomonė apie bausmių vykdymo
sistemą;
- dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo uždarymo daug pareigūnų, turinčių ilgametę
darbo su suimtaisiais ir nuteistaisiais patirtį, paliko tarnybą Vilniaus pataisos namuose.
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;
- direktoriaus įsakymu patvirtintas Vilniaus pataisos namų darbo reglamentas, kuris nustato
bendrąją tvarką įstaigoje;
- 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;
- didėja skaičius darbuotojų, kuriems buvo sudarytos galimybės kelti kvalifikaciją;
- yra galimybė skatinti tarnyboje pasižymėjusius darbuotojus papildomomis mokamomis
atostogomis arba padėka.
2.2. neigiamai veikiantys įstaigos veiklą:
- 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;
- apsunkinančios kasdieninį darbą centralizuotai įdiegtos įstaigoje ir bausmių vykdymo
sistemos įstaigose programos:
- KADIS, kurios sisteminis neišbaigtumas neleidžia atlikti paieškų pagal nustatytus
požymius, todėl reikalingą informaciją reikia rinkti rankiniu būdu;
- LABBIS, kuri šiai dienai neapjungia buvusių Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K) darbuotojų ir Vilniaus pataisos namų darbuotojų darbo apmokėjimo
sistemos;
- po reorganizacijos prijungiant Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą prie Vilniaus pataisos
namų ir įvykus struktūriniams įstaigos personalo pokyčiams, vyko nemaža darbuotojų kaita, ko
pasėkoje darbo procedūros ir krūviai pasiskirstė netolygiai, todėl įstaigoje mikroklimatas buvo
nepalankus dirbantiesiems.
2019 m. įstaigos finansavimo šaltinis ‒ valstybės biudžeto asignavimai sudarė 10 696,04 tūks.
Eur (valstybės biudžeto lėšos – 10 568,74 ir įstaigos pajamos už patalpų nuomą ‒ 127,30 tūkst. Eur),
kurie panaudoti 99,99 % ir 1,22 % nuokrypis susidarė dėl mažesnių nei planuota pirkimo kainų.
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas yra 99,99 % ir įstaigos pajamų įmokų planas įvykdytas
100,00 %.
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2019 m. pabaigoje įstaiga turėjo 882,4 tūkst. Eur kreditorinį įsiskolinimą, kurio didžiąją dalį
sudarė 546,90 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas (pagal Kalėjimų departamento ir
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos susitarimą) ir Vilniaus pataisos namų dėl
ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio suma. Kitų mokėtinų sumų
įsiskolinimas susidarė dėl to, kad PVM sąskaitos-faktūros už suteiktas 2019 m. paslaugas įstaigoje
buvo gautos 2020 m. sausį.
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 2019 metus įgyvendintos 100 %, kai kurios
įvykdytos užduotys viršijo įgyvendinimo rezultatui nustatytus rodiklius. Pažymėtina, kad palyginus
su 2018 m., nuteistųjų (suimtųjų) pateikiamų skundų skaičiaus sumažėjimas ne mažiau kaip 20 %
įstaigoje buvo nepasiektas (įvykdymas ‒ 14,2 %) dėl objektyvių priežasčių ‒ 2018 m. skundų buvo
1806, 2019 m. – 1550, ir lyginant minėtus laikotarpius skundų skaičius sumažėjo 14,2 procento.
Pažymėtina, kad 2019 m. buvo daug nuteistųjų, laikomų Lukiškių TI-K iki 2019-07-02 – įstaigos
uždarymo, kurie rašė skundus dėl jų perkėlimo pakeičiant laikymo sąlygas ir jas bloginant, nors tai
buvo ne nuo įstaigos administracijos veiksmų ar valios atliekami pokyčiai. Todėl atsižvelgiant į tai,
galima teigti, kad skundų sumažėjimas be minėto pobūdžio nepagrįstų skundų būtų pasiektas. Metų
eigoje ir nuolat rodiklį bandoma pasiekti sprendžiant nuteistiesiems aktualius klausimus ir problemas
individualių pokalbių metu, siekiant išsiaiškinti kilusių problemų bei nusiskundimų priežastis. Taip
pat vykdant aiškinamąjį darbą su nuteistaisiais bei suimtaisiais.
2019 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“ 2019 m. įstaigos veiklos plane nustatyta 10
priemonių (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
2019 m. įstaigai skiriami valstybės biudžeto asignavimai vykdomai pagrindinei programai „Bausmių
sistema“ – 10 696,04 tūks. Eur. Šios vykdomos programos kasinės išlaidos per 2019 m. neviršijo
skirtų asignavimų.
Nuo 2019 m. balandžio 1 d. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas prijungtas prie Vilniaus
pataisos namų, prie Marijampolės pataisos namų prijungti Kybartų pataisos namai (Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1R-253 ,,Dėl Kybartų pataisos
namų ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo reorganizavimo“). Reorganizavimo tikslas –
sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti šių įstaigų bendrąsias funkcijas ir jų valdymą,
racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius, gerinti bausmių ir suėmimo vykdymą.
Minėtu laikotarpiu Vilniaus pataisos namuose bausmę atliko 491, o Lukiškių tardymo izoliatoriujekalėjime ‒ 524 asmenys. Vykdant teisingumo ministro įsakymą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo iškeldinimo, visų pirmą buvo pradėtas nuteistųjų iki gyvos galvos bei nuteistųjų, kuriems
teismas paskyrė bausmę atlikti kalėjime, perkėlimas. Sklandaus perkėlimo proceso užtikrinimui buvo
vykdomas ypatingas konvojus, įkalinimo įstaigų pareigūnai bendradarbiavo, siekdami palengvinti
nuteistųjų adaptacinį laikotarpį. Iki 2019-07-02 iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
ssėkmingai perkelti nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos, nuteistieji terminuotu laisvės
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atėmimu (kalėjimo režimu), areštų bei suimtieji. 2019 m. pabaigoje įstaigoje buvo 778 nuteistieji ir
suimtieji, o praeitų metų pabaigoje bendras suimtųjų ir nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K ir Vilniaus
pataisos namuose buvo 1229, t. y. po reorganizacijos minėtų asmenų skaičius sumažėjo 36,6 %.
Taip pat optimizuota Vilniaus pataisos namų administracijos struktūra, sumažintas
vadovaujančio personalo bei darbuotojų skaičius.
Programos ,,Bausmių sistema“ įvykdymo 2019 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 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %. Visi suplanuoti suimtiesiems/nuteistiesiems
užsiėmimai, renginiai, mokymai, sportinės varžybos vyko, apie tai daug informacijos skelbta įstaigos
interneto svetainėje.
2019 m. pozityvaus užimtumo priemonės ženkliai prisidėjo prie prasmingo nuteistųjų
laisvalaikio leidimo organizavimo. Vilniaus pataisos namuose pozityvaus užimtumo formos yra
fizinis užimtumas, sportas, dvasinių, religinių poreikių tenkinimas, bibliotekos darbas, skaitymo
būrelio veikla. 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. Nuteistiesiems, kuriems yra suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos buvo
sudaromos sąlygos dalyvauti sporto bei kultūros renginiuose už įstaigos teritorijos ribų. Skatinant
nuteistųjų užimtumą neapsieinama ir be visuomeninių organizacijų. 2019 metais įstaiga
bendradarbiavo su: AA (Anonimai alkoholikai), Lietuvos veikliųjų žmonių bendrija (LVŽB),
valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, religinės bendruomenės
ir bendrijos, jų nariai (Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija, Lietuvos stačiatikių
arkivyskupija, Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija,
Lietuvos Kalėjimų kapelionų asociacija, Vilniaus arkivyskupijos CARITAS, VšĮ „Naujas
gyvenimas“, bendruomenė „Aš esu“, „Alfa“ savanoriais, vienuole Benedicta Rollin, netradicinės
terapijos Reiki mokytojais, Vilniaus edukologijos universiteto dėstytojais, Vilniaus universiteto
Herbariumo darbuotojais, VšĮ „Malonės namai“, įvairios organizacijos teikiančios pagalbą
asmenims, turintiems priklausomybę nuo psichiką veikiančių medžiagų, salotų baras „Mano guru“ ,
Vilniaus apygardos probacijos tarnybos pareigūnais, Vilniaus mokymo centru, Vilniaus komunalinių
paslaugų mokykla ir kt.). Bendradarbiaujant su bernardinų parapijos savanoriais bei nuteistųjų iki
gyvos galvos kapelionu kunigu broliu A. Peškaičiu OFM pirmą ketvirtį nuteistiesiems buvo
organizuojami „Biblijos grupės“ užsiėmimai, bei kiekvieną mėnesio antradienį vyko Šv. Mišios. 2019
m. įstaigoje lankėsi teisininkai iš VA „Caritas“, taip pat atvyksta socialinis darbuotojas, kuris veda
socialinių įgūdžių lavinimo programą bei konsultuoja individualiai. Bendradarbiaujant su Vilniaus
mokymo centru įstaigoje organizuojami 5 būreliai Anglų kalbos kursai, Lietuvių kalba užsieniečiams,
Vokiečių kalbos būrelis, Tapybos būrelis, Muzikos būrelis nuo 2020 metų sausio 10 dienos įstaigoje
pradėjo lankytis Ispanų kalbos mokytojas Algimantas Dugnas, kuris nuteistuosius mokins Ispanų
kalbos. Nuteistieji turi galimybę dalyvauti organizuojamuose konkursuose, taip pat RS specialistai
atsižvelgia į nuteistųjų iniciatyvas ir leidžia jiems interpretuoti. Bendradarbiaujant su Vilniaus
mokymo centru 2019 metais buvo vykdoma Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Vilniaus
pataisos namuose, kompiuterinio raštingumo programa.
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Siekiant gerinti psichologinį mikroklimatą tarp nuteistųjų ir suimtųjų, skatinant prasmingą
užimtumą, elgesio korekciją bei vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-79 „Dėl nuteistųjų pataisos
programų ir pozityvaus užimtumo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra vykdomos
buvusio iki reorganizavimo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, šiuo metu Vilniaus pataisos
namų (toliau – Vilniaus PN) direktoriaus įsakymais patvirtintos programos bei tuometinio Vilniaus
PN direktoriaus įsakymu patvirtintos programos. Resocializacijos skyriaus (toliau – RS) psichologai
vykdo pačių psichologų sukurtas psichologinio konsultavimo ir socialinių įgūdžių lavinimo
kategorijų elgesio pataisos priemones: „Meno, kaip terapijos taikymo“, „Bendravimo įgūdžių
formavimo ir lavinimo“, „Emocijų stresinėse situacijose identifikavimo ir valdymo“, „Psichoterapinė
grupė, emocinės paramos terapinės grupės“, „Tavo strategija“, „Bendravimo įgūdžių ugdymo ir
emocijų valdymo“, „Streso ir emocijų valdymas“, „Agresijos ir auto-agresijos“ bei „Smurtinio
elgesio prevencijos“ programas. Psichologai taip pat vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus patvirtintas elgesio pataisos programas: „Tik tu ir
aš“, „Elgesys-pokalbis-pasikeitimas“, „Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymas“ , „SeNAT“, dailės
terapijos programą „R.A.K.T.A.S.“, „Intervencijos programą smurtautojams artimoje aplinkoje“,
„Įžanginė grupė“. Taip pat įstaigoje vykdoma Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų
reabilitacijos programa, kurią vykdo RS psichologas bei priklausomybių konsultantas.
Siekiant gerinti mikroklimatą tarp nuteistųjų bei didinant jų emocinę gerovę, prasmingą
užimtumą, 2019 m. psichologai organizavo ir įvykdė papildomas priemones. Taip pat nuteistieji ir
suimtieji dalyvavo psichoedukacijose apie rūkymo žalą, savęs žalojimo, suicidinio elgesio
prevencijos bei psichologinės pagalbos galimybes šiose srityse. RS psichologų organizuotas ir
pravestas renginys skirtas „Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos“ minėjimui, skaitytos 7
paskaitos psichikos sveikatos tematika bei vestas užsiėmimas, kurio metu nuteistieji darė kalėdines
atvirutes, tokiu būdu skatinant empatiją kitiems, bendradarbiavimą bei užsiėmimas, skirtas
pasveikinti bausmių vykdymo sistemą, tuo skatinant nuteistųjų teigiamą požiūrį į pataisos procesą.
Siekiant formuoti nuteistųjų įgūdžius naudoti atsipalaidavimo metodus kasdienėje veikloje, didinti jų
atsparumą stresui, parengtas ir įvykdytas teminių užsiėmimų ciklas „Relaksacija“. Pravesti 3 ciklai
po 10 užsiėmimų. Organizuoti pavieniai teminiai užsiėmimai nuteistiesiems aktualiomis temomis:
„Kasdieniai apmąstymai“ (pagal knygą), „Motyvacija“, „Savitarpio pagalbos grupė“, „Automatinės
mintys“, „Pagrindinės emocijos“. Šiuose pavieniuose užsiėmimuose sudalyvavo 31 nuteistasis. RS
psichologė kuruojanti Priklausomybių reabilitacijos grupę, šioje grupėje esantiems nuteistiesiems
organizavo ir veda nenutrūkstamą „Asertyvaus elgesio“ užsiėmimų ciklą. Siekiant stiprinti nuteistųjų
emocijų valdymo įgūdžius, mažinti smurtinio elgesio riziką, organizuoti ir vykdyti psichoterapines
nuteistųjų savipagalbos grupės užsiėmimai, ugdant tėvystės įgūdžius buvo vedami „Pozityvios
tėvystės įgūdžių ugdymo“ teminiai užsiėmimai bei skatinant nuteistųjų atsparumą stresui buvo
vykdomi „Krizių psichologijos užsiėmimai“.
Atkreiptinas dėmesys į įvykusius pokyčius įstaigos veikloje, nuteistųjų perkėlimą į kitas
įstaigas, kas lėmė ne tik vykdomų priemonių nutraukimą bei ir iš esmės galėjo įtakoti dalyvaujančių
priemonėse asmenų skaičių. Taip pat minėti pokyčiai paskatino imtis papildomų priemonių siekiant
mikroklimato gerinimo, emocinės gerovės stiprinimo bei prasmingo užimtumo paskatinimo.
Pastebima, kad daugumoje buvo vykdomos grupinio pobūdžio priemonės bei veiklos. Tai galėjo būti
nulemta siekio įtraukti kuo daugiau asmenų. Pasikeitus laikomiems asmenims įstaigoje, daugumoje
nuteistieji kreipėsi dėl lengvatų siekimo, kas siejasi su intervencinių ir prevencinių priemonių privalu
dalyvavimu bei nuteistųjų formaliu šių priemonių siekimu. Taip pat reorganizavimas paveikė
taikomų, vykdomų priemonių tikslingumą. 2019 m. buvo parengtas psichologinio konsultavimo
kategorijos programos projektas, kurios tikslas autoagresyvaus elgesio prevencija. Visgi galimai
pasikeitus autoagresyvaus elgesio tendencijai, programa nebuvo patvirtinta ir bus orientuojamasi į
krizinės situacijos stebėjimą bei statistinę analizę, siekiant įvertinti šios priemonės vykdymo
tikslingumą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad siekiant racionalaus darbo krūvio paskirstymo bei
atliekamų funkcijų diferencijavimo, dalis specialistų galinčių vykdyti intervencines ir prevencines
priemones, neteko šios galimybės, kas ženkliai įtakojo programų vykdytojų skaičiaus sumažėjimą.
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Apibendrinant, atsižvelgiant į pokyčius įstaigoje bei turimus psichologų darbo resursus,
vykdant pataisos programas, labiau buvo orientuojamasi į programų vykdymo būtinumą bei to
prieinamumo užtikrinimą. 2020 m. planuojama orientuotis į tikslingų priemonių vykdymą,
individualizuoti pataisos programų vykdymą ir resocializacijos procesą, siekiant kokybiškesnio
nusikalstamo elgesio rizikos valdymo. Taip pat planuojama ir toliau vykdyti priemones gerinančias
mikroklimatą nuteistųjų būriuose.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pataisos įstaiga visuomet ieško būdų bei galimybių, kaip
užimti nuteistuosius, kuo įvairesne veikla, kad nuteistieji turėtų tam tikrų alternatyvų savo laisvalaikio
užimtumui organizuotis, siekti reintegracijos į visuomenę. Tiek įvairiose renginiuose bei veiklose,
tiek aukščiau nurodytose programose nuteistieji dalyvauja savanoriškumo pagrindais, atsižvelgdami
į savo asmeninius poreikius.
2019 m. pabaigoje Vilniaus pataisos namų 1-ajame gyvenamajame korpuse bei
gyvenamajame korpuse, kuriame laikomi suimtieji (nuteistieji) rakinamuose kamerose, 1-asis ir 2asis saugumo valdymo skyriai nuteistųjų dinaminės priežiūros vykdymą užtikrina 100 %.
5.2. Plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės atėmimo vietose 01-0203
Per 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Per 2019 m. programą baigė 9 nuteistieji. Tai 22 procentais daugiau nei 2018 m. (7). Iš viso
per 2019 m. psichologų vykdomose užsiėmimuose, neaprobuotų programų, dalyvavo 487 nuteistieji.
2019-09-12 organizuotas 1-as renginys savižudybių prevencijos tema. Lukiųkių TI-K ‒ 7
renginiai, taip pat buvo vykdomos individualios švietėjiško pobūdžio konsultacijos rūkymo
priklausomybės tematika. 2018 m. smurtinių teisės pažeidimų tarp bausmę atliekančių nuteistųjų
buvo 21 proc, 2019 m. smurtinių teisės pažeidimų tarp bausmę atliekančių nuteistųjų buvo 29 proc.,
tai padidėjo 16 proc.
5.3. Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas 01-02-08.
Per 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %.
„Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo“ programoje 2019 m. dalyvavo 31 nuteistasis.
Socialinių įgūdžių lavinimo programų kategorijos programose dalyvavo 127 nuteistieji. Laisvės
atėmimo vietų įstaigose vykdomų nuteistųjų pataisos programų ir pozityvaus užimtumo priemonių
2019 metų metinė ataskaita (2020-01-15 Nr. 9-424) pateikta Kalėjimų departamentui.
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 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %. Įgyvendintos Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime
laikomų asmenų iškėlimo plane nustatytas priemones Sėkmingai perkelti nuteistieji laisvės atėmimu
iki gyvos galvos, nuteistieji terminuotu laisvės atėmimu (kalėjimo režimu), areštų bei suimtieji.
2019 m. vasario 18 d. vyko Vilniaus pataisos namų konsultacijos su įstaigoje veikiančia Darbo
taryba dėl reorganizacijos, naujos įstaigos struktūros bei pareigybių sąrašo. Vilniaus pataisos
namuose veikianti darbo taryba pritarė Vilniaus pataisos namų pateiktam įstaigos struktūros, valdymo
struktūros schemos bei pareigybių sąrašo projektui. Vilniaus pataisos namų direktorius patvirtino
Vilniaus pataisos namų struktūrą ir valdymo struktūros schemą (įstaigos vadovo 2019 m. kovo 1 d.
įsakymas Nr. 3-60 ,,Dėl Vilniaus pataisos namų struktūros ir valdymo struktūros schemos
patvirtinimo“), nustatydamnas įstaigoje 616 pareigybių skaičių; 2019 m. vasario 28 d. buvo sudaryta
Vilniaus pataisos namų ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atleidžiamų darbuotojų atrankos
komisija, kuri vykdė Vilniaus pataisos namuose ir Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime įspėtų
apie galimą atleidimą darbuotojų atranką į laisvas pareigybes ((įstaigos vadovo 2019 m.vasario 28 d.
įsakymas Nr. 3-57). 2019 m. vasario 28 d. įstaigos vadovas patvirtino Vilniaus pataisos namų ir
Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo atleidžiamų darbuotojų atrankos komisijos darbo tvarkos
aprašą (įstaigos vadovo 2019 m.vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-58). 2019 m. kovo 1 d., suderinus su
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Kalėjimu departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, patvirtinamas Vilniaus
pataisos namų pareigybių sąrašas (įstaigos vadovo 2019 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3-61 ,,Dėl
Vilniaus pataisos namų pareigybių sąrašo patvirtinimo“). 2019 m. kovo 8 d. Vilniaus pataisos namų
direktorius patvirtino Vilniaus pataisos namų karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus
(įstaigos vadovo 2019 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 3-64). 2019 m. kovo 12 d. Vilniaus pataisos namų
direktorius patvirtino Vilniaus pataisos namų pareigūnų pareigybių aprašymus (įstaigos vadovo 2019
m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3-66). 2019 m. kovo 14 d. Vilniaus pataisos namų direktorius patvirtino
Vilniaus pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus (įstaigos
vadovo 2019 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3-69). Vilniaus pataisos namų struktūrinių padalinių
nuostatai patvirtinti 2019 m. kovo 29 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr. 3-83. Įstaigos darbuotojams
buvo įteikti informaciniai pranešimai apie struktūrinius pokyčius (2019-03-14 Nr. 14-597, 14-598,
14-599) arba įspėjimai apie darbo sutarties sąlygų pakeitimus/pareigybės pavadinimo pakeitimą
(2019-04-15 Nr. 14-611, 14-612, 14-613; 2019-03-19 Nr. 14-621; 2019-03-25 Nr. 14-635, 14-636,
14-637; 2019-03-26 Nr. 14-643; 2019-03-29 Nr. 14-724). 2019 m. kovo 28 d. Vilniaus pataisos namų
direktorius pasirašė įsakymus dėl įstaigos darbuotojų perkėlimo, atsižvelgiant į įvykusius
struktūrinius pokyčius (2019-03-28 įsakymai Nr. 4-290, 4-291; 2019-03-29 įsakymai Nr. 4-293, 4294, 4-295, 4-351, 4-352, 4-353). 2019 m. kovo 1 d., suderinus su Kalėjimu departamentu prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, patvirtinamas Vilniaus pataisos namų pareigybių
sąrašas (įstaigos vadovo 2019 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3-61 ,,Dėl Vilniaus pataisos namų
pareigybių sąrašo patvirtinimo“). 2019 m. kovo 8 d. Vilniaus pataisos namų direktorius patvirtino
Vilniaus pataisos namų karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus (įstaigos vadovo 2019
m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 3-64). 2019 m. kovo 12 d. Vilniaus pataisos namų direktorius patvirtino
Vilniaus pataisos namų pareigūnų pareigybių aprašymus (įstaigos vadovo 2019 m. kovo 12 d.
įsakymas Nr. 3-66). 2019 m. kovo 14 d. Vilniaus pataisos namų direktorius patvirtino Vilniaus
pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus (įstaigos vadovo
2019 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 3-69). Vilniaus pataisos namų struktūrinių padalinių nuostatai
patvirtinti 2019 m. kovo 29 d. įstaigos vadovo įsakymu Nr. 3-83.
2019 m. vasario 27 d. įsakymu patvirtinta Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka ir
darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo forma. (2019-02-27 įsakymas Nr. 3-54). 2019 m. balandžio
10 d. įstaigoje patvirtintas Vilniaus pataisos namų vardu sudaromų sutarčių rengimo, derinimo,
vizavimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas (2019-04-10 įsakymas Nr.
3-99). 2019 m. balandžio 10 d. patvirtintas Vilniaus pataisos namų ūkinės ir finansinės veiklos
komisijos darbo reglamentas ( 2019-04-10 įsakymas Nr. 4-100). 2019-04-25 patvirtintas Vilniaus
pataisos namų dokumentų ekspertų komisijos darbo reglamentas (2019-04-25 įsakymas Nr. 3-115).
2019-07-16 patvirtintas Vilniaus pataisos namų darbo reglamentas (2019-07-16 įsakymas Nr. 3-208).
Įstaigoje parengus Darbo reglamento projektą buvo pradėtos konsultacijos su Vilniaus pataisos namų
Darbo taryba dėl numatomo tvirtinti Vilniaus pataisos namų darbo reglamento, nustatančio bendrąją
tvarką įstaigoje, projekto (2019-05-23 įsakymas Nr. 3-157). 2019-08-21 patvirtintas Vilniaus pataisos
namų atleidžiamų darbuotojų atrankos komisijos darbo tvarkos aprašas (2019-08-21 Nr. 3-231). 2019
m. gruodžio mėnesį parengtas Vilniaus pataisos namų vidaus tvarkos taisyklių projektas, suderintas
su įstaigoje veikiančia Darbo taryba ir patalpintas įstaigos interneto svetainėje skiltyje ,,Teisės aktų
projektai“. Vidaus tvarkos taisyklės dar nepatvirtintos įstaigos vadovo įsakymu. 2019 m. lapkričio 7
d. patvirtintas Atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašas (2019-11-07 įsakymas Nr. 3-310).
Teritorijoje Drujos g. 11 atlikti teritorijos tvarkymo darbai (griovimo darbai statybinio laužo
atliekų išvežimas atliekų tvarkytojams, kitų atliekų surinkimo ir utilizavimo darbai. Darbų priėmimo
ir perdavimo aktas 2019 m. lapkričio 21 d. Nr. 14-4352). Geodeziniai matavimai teritorijoje Rasų g.
8 neatlikti, kadangi buvo tikslinama teritorija, nes neatitiko ribos ir plotai registruoti registrų centre.
Vilniaus pataisos namų pastato 1N3/p2 trečio aukšto parengtas techninis projektas į pertvarkymo
kamerų tipo patalpas.
Įrengtos patalpos pasimatymo biuro darbuotojams, kurios priima perdavimus bei vykdo
pasimatymų suteikimą suimtiesiems. Papildomai įrengtas asmenims, atvykstantiems į pasimatymus
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pas nuteistuosius, dokumentų bei daiktų priėmimo langelis. Nuo 2019 m. liepos mėn. įrengtos 5
ilgalaikių pasimatymų patalpos, taip pat trumpalaikių pasimatymų patalpą, kurioje vyksta
pasimatymai neatskiriant nuteistojo ar suimtojo nuo lankytojų.
Ginkluotė, laikyta Lukiškių TI-K, yra pervežta į Vilniaus PN ginkline ir yra saugoma iki
perdavimo Ginklų fondui (perdavimo procedūra vyksta). 2019 m. liepos 31 d. Valstybės turto,
perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo – priėmimo aktu Nr. 23RN-6(RN)/50-6S-13(RN) Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos buvo perduota dalis ginkluotės, saugomos Vilniaus pataisos namų Rasų g. 8
ginklinėje, kurį komisijos sprendimu buvo pripažinta nereikalinga (perteklinė) tarnybai vykdyti.
Atsižvelgiant į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau-Lukiškių TI-K) ir Vilniaus
pataisos namų vykusį reorganizavimą 2019 m. prioritetai buvo skirti Teisingumo ministerijos ir
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nurodymams vykdyti
Lukiškių TI-K uždarymą ir asmenų perkėlimą į kitas pataisos įstaigas, todėl nebuvo organizuojamos
pareigūnų pratybos. Pareigūnams buvo vykdomi periodiniai patikrinimai, siekiant užtikrinti jų
operatyvų reagavimą, pagal iškvietimo schemą.
7.2. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą, 03-01-01-03-02.
Per 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Pastato 12N5/p rūsio patalpų remontas įvykdytas – 100 %. (Dažytos sienos, lubos, įstatytos
durys). Pastatų 8N3/p, 5V1/p ir 7D2/p, Sniego g. 2, Vilniuje atliktas remontas (elektros instaliacijos
pajungimas, virtuvėlių patalpų įrengimas, remonto darbai). Pastato 27B1/p pirmajame aukšte
ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų patalpos įrengtos (išdažytos sienos, lubos, grindys, sutvarkyta
elektros instaliacija). Kamerų tipo patalpų remontas pastate 1N3/p įvykdytas. Sutvarkytos kameros
nuo Nr. 9 iki Nr. 21 imtinai. Pasiruoštą šildymo sezono pradžiai (Darbų priėmimo perdavimo aktas
2019-10-15).
7.3. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją, 03-01-01-03-03.
Per 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Patikrinta 90 % (planas – 90 %) įstaigoje laikomų asmenų, kurie turėjo būti profilaktiškai
patikrinti dėl tuberkuliozės (bet asmenys turi teisę, nustatytą teisės aktuose, atsisakyti patikrinimo).
Įstaigoje laikomų užsikrėtusių TBC asmenų 2019 m. laikotarpiu nebuvo. Pravesti pokalbiai
tuberkuliozės profilaktikos klausimais naujai į įstaigą atvykusiems nuteistiesiems ir išdalinta 180 vnt.
lankstinukų apie tuberkuliozės profilaktiką.
7.4. Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų prevenciją, profilaktiką ir
gydymą, 03-01-01-03-04.
Per 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Įstaigoje atlikti visiems naujai atvykusiems 161 nuteistajam profilaktiniai tyrimai, taip pat
ištirti 476 nuteistieji, t. y. 90 % (planas – 90 %). Skaityta paskaitų tema lytiškai plintančių infekcijų
ir kitų užkrečiamų ligų prevenciją, kuriose dalyvavo 391 naujai atvykęs nuteistasis. Taip pat
demonstruoti 2 filmai AIDS tematika.
7.5. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems, 03-01-01-03-05.
Per 2019 m. priemonė įvykdyta 99,99 %.
Gautos pajamos iš parduotuvės ir maisto gaminimo patalpų nuomos 100 % ir įstaigai skirtos
biudžeto lėšos įsisavintos 99,99 %. Nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtos lėšos įsisavintos 100 %.
7.6. Užtikrinti ŽIV infekuotų asmenų gydymą antiretrovirusiniais vaistais laisvės atėmimo
vietų įstaigose, 03-01-01-03-11.
Per 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %.
6 ŽIV infekuoti asmenys, laikomi įstaigoje, gydyti antiretrovirusiniais vaistais, jų dalis (proc.
nuo visų laisvės atėmimo vietose laikomų ŽIV infekuotų asmenų) – 90 %.
7.7. Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo administracinius gebėjimus 01-03-06.
Per 2019 m. priemonė įvykdyta 100 %.
Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus viršininkė J. Mickuvienė įstaigoje saugumo
valdymo skyriaus budinčiųjų pamainų pareigūnams ir kitiems darbuotojams 2019-12-9/10/11/12
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skaitė paskaitas tema ,,Korupcijos prevencija bausmių vykdymo sistemoje“. Vilniaus teismų teisėjai
2019 m. spalio mėn. įstaigoje dalyvavo dėl Lygtinio paleidimo iš Vilniaus pataisos namų komisijos
darbo procesų tobulinimo pasitarime. 390 darbuotojų per 2019 m. ne mažiau kaip 2 kartus per metus
kėlė kvalifikaciją. 2019-12-31 įstaigoje dirbo 423 darbuotojai. Įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių
kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus per 2019 metus, dalis – 92 proc.
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.)

7,5

14,3

190,9

Dirbančių nuteistųjų dalis, laikomų laisvės
atėmimo vietose, proc.

35

30

86,0

Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius (vnt.)

110

115

104,5

Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų,
dalis, proc.

45

41,8

92,9

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

62

63,1

101,7

Nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys,
laikomi laisvės atėmimo vietose, mažėjimas
(veikų sk. vienam tūkstančiui įkalintų asmenų)

40

46,3

86,4

Ankstyvosios intervencijos programose
dalyvavusių nuteistųjų iki 21 metų amžiaus,
nereguliariai vartojančių alkoholį ir narkotikus,
skaičius, ne mažiau kaip, vnt.

35

10

28,6

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

40

33,3

83,3

Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką
veikiančių medžiagų priklausomų asmenų,
kuriems įkalinimo metu teiktas (tęstas) gydymas
dėl opioidinės priklausomybės, dalis proc.

100

100

100
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ŽIV infekuotų asmenų, laikomų laisvės atėmimo
90
90
100
vietų įstaigose, gydomų antiretrovirusiniais
vaistais, dalis, proc.
Pateikiama informacija apie vertinimo kriterijus, kurių faktinė reikšmė skiriasi nuo planinės
daugiau kaip 20 procentų, nurodant priežastis:
- Ankstyvosios intervencijos programose dalyvavusių nuteistųjų iki 21 metų amžiaus,
nereguliariai vartojančių alkoholį ir narkotikus, skaičius, ne mažiau kaip 35 nepasiektas, kadangi
minėtoje programoje įstaigoje laikomi asmenys dalyvauja tik savanoriškumo principu.
IV. SKYRIUS
ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS
Pateikiama informacija apie įstaigos 2019 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
Vykdyti
1. Suorganizuotų
1-2. Dalinai
Atsižvelgus į
2020 m. esant
narkotinių
pataisos namų
įvykdyta.
vykusią pataisos
realiam
medžiagų
darbuotojų
Vienas
įstaigos
poreikiui,
kontrolės ir
apsilankymų ne
specialistas
reorganizaciją,
minėto
vartojimo
įkalinimo įstaigose
stažavosi
darbuotojų kaitą
pobūdžio
prevencijos
veikiančioje
laisvėje
bei vykdytą
stažuotės bus
priemones
narkomanų
veikiančiuose
masinį nuteistųjų organizuojamo
reabilitacijos įstaigoje priklausomybių perkėlimą į kitas
s įstaigos
skaičius – 1
reabilitacijos
pataisos įstaigas ir darbuotojams
2. Laisvės atėmimo
centruose.
naujų nuteistųjų
vietų įstaigų
priėmimą ir su tuo
darbuotojų, kurie
susijusius
stažavosi laisvėje
užduočių
veikiančiuose
prioritetus 1-ame
priklausomybių
ir 2-ame RS
reabilitacijos
priemonės
centruose, skaičius – 2
vykdomos
nebuvo.
Įgyvendinti
1. Palyginus su 2018
1. Dalinai
2019 m. buvo
Rodiklį
priemones
m., nuteistųjų
įvykdyta.
daug nuteistųjų,
bandoma
nuteistųjų skundų (suimtųjų) pateikiamų 2018 m. skundų laikomų Lukiškių pasiekti
skaičiaus
skundų skaičiaus
buvo 1806,
TI-K iki 2019-07- sprendžiant
sumažinimui
sumažėjimas įstaigoje 2019 m. – 1550, 02 – uždarymo
nuteistiesiems
– ne mažiau kaip 20
ir lyginant
įstaigos, kurie
aktualius
proc.
minėtus
rašė skundus dėl
klausimus ir
laikotarpius
jų perkėlimo
problemas
skundų skaičius pakeičiant
individualių
sumažėjo 14,2
laikymo sąlygas ir pokalbių metu,
procentų.
jas bloginant, nors siekiant
tai buvo ne nuo
išsiaiškinti
įstaigos
kilusių
administracijos
problemų bei
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Vykdyti
nusikalstamo
elgesio recidyvo
prevenciją

2. Palyginti su 2018
m. sumažėjo smurtinių
teisės pažeidimų tarp
bausmę atliekančių
asmenų ‒ ne mažiau
20 proc.

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

2. Atlikti teritorijos
Rasų g. 8, Vilniuje,
geodeziniai matavimai
– 1.

Organizuoti
pareigūnų
iškvietimo
pratybas pagal
pareigūnų
iškvietimo
schemą, siekiant
tobulinti
pareigūnų
įgūdžius ir
operatyvų
reagavimą į

Suorganizuotos
iškvietimo pratybos –
ne mažiau kaip 1.

veiksmų ar valios
priklausomi ir
atliekami
pokyčiai. Todėl
atsižvelgiant į tai,
galima teigti, kad
skundų
sumažėjimas be
minėtos rūšies
skundų būtų
pasiektas.
2. Neįvykdyta.
Atsižvelgus į
2018 m.
vykusią pataisos
smurtinių teisės įstaigos
pažeidimų tarp
reorganizaciją,
bausmę
darbuotojų kaitą
atliekančių
bei vykdytą
nuteistųjų buvo masinį nuteistųjų
21 proc, 2019
perkėlimą į kitas
m. smurtinių
pataisos įstaigas ir
teisės pažeidimų naujų nuteistųjų,
tarp bausmę
suimtųjų
atliekančių
priėmimą, taip pat
nuteistųjų buvo abiejų įstaigų
29 proc., tai šis sudėtus metinius
rodiklis per
rezultatus bei
metus
nustatytus
nesumažėjo, bet planinius
padidėjo 16
rodiklius,
proc.
rezultatas nėra
pasiektas.
2. Neįvykdyta.
Priemonė
Geodeziniai
neįvykdyta,
matavimai
kadangi buvo
teritorijoje Rasų tikslinama
g. 8, neatlikti.
teritorija, nes
neatitiko ribos ir
plotai registruoti
registrų centre.

nusiskundimų
priežastis. Taip
pat vykdant
aiškinamąjį
darbą su
nuteistaisiais
bei
suimtaisiais.

Atsižvelgiant į
Lukiškių TI-K ir
Vilniaus pataisos
namų vykusį
reorganizavimą
2019 m.
prioritetai buvo
skirti Teisingumo
ministerijos ir
Kalėjimų
departamento prie
Lietuvos

2020 m. bus
organizuojamo
s pareigūnų
pratybos

Dalinai
įvykdyta.
Nebuvo
organizuojamos
pareigūnų
pratybos.
Pareigūnams
buvo vykdomi
periodiniai
patikrinimai,
siekiant
užtikrinti jų

2020 m. bus
organizuojama
s darbas su
nuteistaisiais,
siekiant didinti
jų užimtumą ir
kitas
naudingas
veiklas,
orientuotas į
socialinės
atskirties
mažinimą.

Priemonė
pagal poreikį
bus vykdoma
2020 m.
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kriminogeninės
būklės pokyčius

operatyvų
reagavimą,
pagal iškvietimo
schemą.

Respublikos
teisingumo
ministerijos
nurodymams
vykdyti Lukiškių
TI-K uždarymą ir
asmenų perkėlimą
į kitas pataisos
įstaigas, todėl
nebuvo
organizuojamos
pareigūnų
pratybos.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

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

Romas Ostanavičius

