
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d.  

įsakymu Nr. V-253 

 

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ 2012-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 
Įvykdymo 

terminas 

Asignavim

ai (tūkst. 

litų) 

Strateginio veiklos plano programos pavadinimas: BAUSMIŲ SISTEMA 

03.01.01.02.01 Teikti 

nuteistiesiems 

socialinę ir 

psichologinę 

pagalbą 

1. Vykdyti socialinės 

reabilitacijos programas, 

siekiant ugdyti nuteistųjų 

kompetencijas bei formuoti 

asmenybę, sugebančią 

sėkmingai veikti 

visuomenėje. 

1.1. Nuteistųjų, dalyvavusių fizinio lavinimo programoje 

„Sveikas kūnas“, skaičius – 50. 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius 

2012 m. 370 

1.2. Nuteistųjų, dalyvavusių socialinių įgūdžių formavimo 

programoje „Nepilnamečių socialiniai įgūdžiai“, skaičius – 

5.  

1.3. Nuteistųjų, dalyvavusių kūrybingumą skatinančioje 

„Dailiųjų rankdarbių“ programoje, skaičius – 10. 

1.4. Nuteistųjų, dalyvavusių manikiūro kursuose, skaičius 

– 20. 

1.5. Nuteistųjų, dalyvavusių kompiuterinio raštingumo 

kursuose, skaičius – 50. 

1.6. Nuteistųjų, dalyvavusių Panevėžio vyskupijos Carito 

programoje „Kalinių globa ir reintegracija“, skaičius – 15. 

1.7. Nuteistųjų, dalyvavusių kunigo A. Malinausko 

vykdomoje Dvasinio ugdymo programoje, skaičius – 20. 

1.8. Nuteistųjų, dalyvavusių Lietuvos kalėjimų kapelionų 

asociacijos programoje, skaičus – 15. 

1.9. Nuteistųjų, dalyvavusių Streso mažinimo ir 

reabilitacijos Prison SMART „Joga mumyse“ programoje, 

skaičius – 20.  
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1.10. Nuteistųjų, dalyvavusių projekte „Simuliacinis 

žaidimas „Mano kelias“ 2 versija“, skaičius – 15.  

1.11. Nuteistųjų, dalyvavusių programoje „Bendravimas 

šeimoje“, skaičius – 23. 

2. Organizuoti pirminės ir 

antrinės teisinės pagalbos 

teikimą nuteistosioms. 

2.1. Nuteistųjų, kurioms suteikta pirminė teisinė pagalba, 

skaičius – 40. 

2.2. Nuteistųjų, kurioms suteikta antrinė teisinė pagalba, 

skaičius – 20. 

2.3. Nuteistųjų, deklaravusių turtą Valstybinėje mokesčių 

inspekcijoje, skaičius – 20. 

2012 m. 

3. Sudaryti sąlygas 

nuteistosioms, turinčioms 

rikimų teisę, dalyvauti 

rinkimuose, 

referendumuose. 

3.1. Nuteistųjų, dalyvavusių rinkimuose, referendumuose, 

skaičius – 90 %. 

2012 m. 

4. Sudaryti laisvės atėmimo 

bausmę atliekančioms 

nuteistosioms sąlygas 

mokytis.  

4.1. Išduota Panevėžio profesinio rengimo centro filialo 

baigimo pažymėjimų – 75.  

4.2. Išduota Panevėžio suaugusiųjų mokyklos pažymėjimų: 

– pagrindinio išsilavinimo – 3, 

– vidurinio išsilavinimo – 3. 

2012 m. 

5. Vykdyti nuteistųjų 

adaptacijos ir integracijos į 

visuomenę programas. 

5.1. Nuteistųjų, išklausiusių Adaptacijos programą, 

skaičius – 300. 

5.2. Nuteistųjų, išklausiusių Integracijos į visuomenę 

programą, skaičius – 320. 

2012 m. 

6. Organizuoti pataisos 

namuose esančioms 

nuteistosioms asmens 

tapatybę patvirtinančių 

dokumentų išdavimą. 

6.1. Išduota asmens tapatybę pavirtinančių dokumentų – 

40. 

 

2012 m. 

7. Sudaryti sąlygas 

nuteistųjų savišvietai. 

7.1. Įsigyta knygų – 80. 

7.2. Užprenumeruota periodinių leidinių – 19. 

 

2012 m. 
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8. Užtikrinant nuoseklų, 

kryptingą nuteistųjų, 

auginančių vaikus Vaikų 

(kūdikių) skyriuje, 

socializacijos ir 

reintegracijos į visuomenę 

procesą, sukurti Motinystės 

įgūdžių formavimo 

programą, į jos vykdymą 

įtraukiant Panevėžio miesto 

atitinkamų institucijų  

darbuotojus (planuojama 

vykdant Lietuvos 

Respublikos teisingumo 

ministro nustatytą užduotį). 

8.1. Sukurta Motinystės įgūdžių formavimo programa, į 

jos vykdymą įtraukti Panevėžio miesto atitinkamų 

institucijų darbuotojai. 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius, 

Administra-

cijos reikalų 

skyrius, 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba 

2012 m. 

9. Vykdyti kognityvinę – 

bihevioristinę korekcinę 

programą EQUIP 

nepilnametėms mergaitėms 

9.1. Nuteistųjų, dalyvavusių programoje, skaičius – 4. Psichologinė 

grupė 

2012 

metais 

10. Taikant teisės pažeidėjų 

įvertinimo metodiką 

OASys, vykdyti nuteistųjų 

naujos nusikalstamos 

veikos padarymo riziką bei 

rengti socialinio tyrimo 

išvadas. 

10.1. Atliktų nuteistųjų įvertinimų skaičius – 200.  

10.2. Parengta socialinio tyrimo išvadų – 200. 

10.3. Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose dėl OASys 

metodikos taikymo, skaičius – 2. 

10.4. Darbuotojų, dalyvavusių OASys instruktorių-

konsultantų mokymuose, skaičius – 3. 

Psichologinė 

grupė, 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius 

2012 

metais 
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11. Užtikrinti nuteistųjų, 

įtrauktų į Didelės rizikos 

dėl savęs žalojimo ar 

bandymo nusižudyti 

registrą, apskaitą, jų 

priežiūrą ir elgesio 

kontrolę. 

11.1. Pateikta pažymų – rekomendacijų dėl priežiūros 

ypatumų – 60. 

Psichologinė 

grupė, 

Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius,  

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius 

2012 metai 

12. Dalyvauti Krizių 

įveikos komandos veikloje 

bei vykdyti suicido ir 

autoagresijos prevenciją. 

12.1. Atlikta  rizikos įvertinimų, naudojant Beko 

depresijos skalę – 380. 

Psichologinė 

grupė 

2012 metai 

13. Organizuoti grupinius 

streso valdymo užsiėmimus 

nuteistosioms. 

13.1. Organizuota užsiėmimų – 18. 

13.2. Nuteistųjų, dalyvavusių programoje, skaičius – 7. 

Psichologinė 

grupė 

2012 metai 

14. Dirbti psichologinį 

motyvacinį darbą su 

priklausomais nuo 

narkotikų bei alkoholio 

nuteistaisiais. 

14.1. Individualiai konsultuota nuteistųjų –  230. Psichologinė 

grupė 

2012 metai 

15. Už smurtinius 

nusikaltimus teistiems 

asmenims taikyti smurto 

rizikos įvertinimo 

metodikas HCR-20 ir PCL-

SV. 

15.1. Atlikta teisės pažeidėjų smurto rizikos įvertinimų – 

50. 

Psichologinė 

grupė 

2012 metai 

16. Siekiant užkirsti kelią 

subkultūros apraiškų 

įstaigoje atsiradimui, didinti 

nuteistųjų užimtumą 

darbine ir kitomis 

pozityviomis veiklomis. 

16.1. Nuteistųjų, dirbančių įmonėse, nepriklausančiose 

bausmių vykdymo sistemai, skaičius – 8. 

16.2. Organizuota paskaitų nuteistosioms subkultūros 

apraiškų temomis – 2. 

16.3. Organizuota sporto varžybų – 10. 

16.4. Organizuota kultūrinių renginių – 20.  

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius,  

Ūkio skyrius 

2012 metai 
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  17. Tęsti 2011 m. pradėtas 

iniciatyvas dėl nuteistųjų 

savanoriško visuomenei 

naudingo darbo, siekiant 

formuoti visuomenės ir 

potencialių darbdavių 

palankesnį požiūrį į 

nuteistąsias (planuojama 

vykdant Lietuvos 

Respublikos teisingumo 

ministro nustatytą užduotį). 

17.1. Savanoriškai visuomenei naudingą darbą dirbusių 

nuteistųjų skaičius procentais – 10 %. 

 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius,  

Ūkio skyrius 

2012 metai  

03.01.01.03.01 Vykdyti saugų 

ir veiksmingą 

laisvės 

atėmimo vietų 

valdymą 
 

1. Teikti argumentuotus 

siūlymus, iniciatyvas 

bausmių vykdymo sistemos 

veiklai tobulinti, 

perteklinėms teisės aktų 

normoms atsisakyti 

1.1. Argumentuotų iniciatyvų, siūlomų sprendimų veiklai 

gerinti, perteklinėms teisės aktų normoms atsisakyti, 

skaičius – 10. 

Administraci-

jos reikalų 

skyrius, 

dalyvaujant 

kitiems 

struktūri-

niams 

padaliniams 

2012 metai 4605 

2. Vykdyti kriminogeninės 

būklės ir jos pokyčių 

stebėseną bei kontrolę, 

siekiant pagerinti teisės 

pažeidimų ir nusikalstamų 

veikų prevenciją. 

 

2.1. Parengtas narkomanijos prevencijos nuteistųjų tarpe 

planas 2012 metams. 

2.2. Parengtas nuteistųjų nusikaltimų ir drausmės pažeidimų 

prevencijos planas 2012 metams.  

2.3. Surinkta ir susisteminta informacija apie asmenis, 

vartojančius, platinančius narkotines medžiagas, jų 

patekimo kelius ir būdus – 40 informacinių pranešimų. 

2.4. Parengta kriminogeninės būklės analitinių pažymų – 4. 

2.5. Parengta kriminogeninės būklės statistinių ataskaitų – 

12. 

2.6. Atlikta tarnybinių tyrimų – 160. 

Vidaus tyrimų 

skyrius, 

Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius 

2012 metai 
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3. Vykdyti korupcijos 

prevenciją Panevėžio 

pataisos namuose ir įvertinti 

korupcijos prevencijos 

vykdymo rezultatus. 

 

3.1. Parengtas priemonių planas dėl korupcijos apraiškų 

mažinimo. 

3.2. Parengta  pažymų apie korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimą – 2. 

3.3. Parengta korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada ir 

užpildytas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 

klausimynas – 1. 

Vidaus tyrimų 

skyrius, 

Administraci-

jos reikalų 

skyrius 

2012 metai 

4. Atlikti personalo 

patikimumo patikrinimo 

procedūras, siekiant 

užtikrinti Valstybės ir 

tarnybos paslapčių įstatymo 

įgyvendinimą Panevėžio 

pataisos namuose 

4.1. Organizuota pretendentų patikrinimų – 4. Administraci-

jos reikalų 

skyrius 

2012 metai 

5. Atlikti netikėtus 

budinčiosios tarnybos 

patikrinimus.  

5.1. Atlikta netikėtų patikrinimų įstaigoje – 96.  Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius 

8 kartus per 

mėnesį 

6. Dirbti su projekto 

PRISONIS metu sukuta 

informacine sistema 

6.1. Į PRISONIS metu sukurtą informacinę sistemą suvesti 

duomenys apie Panevėžio pataisos namuose esančias 

nuteistąsias – 100 %. 

Apsaugos ir 

priežiūros, 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyriai, 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba, 

Įskaitos grupė 

2012 metai 

7. Priimti ir patikrinti 

Panevėžio pataisos namų 

statutinių valstybės 

tarnautojų bei 

administravimo įgaliojimus 

turinčių kitų darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijas.  

7.1. Priimta ir patikrinta viešųjų ir privačių interesų 

pirminių ir papildytų deklaracijų – 20. 

Personalo 

grupė 

2012 metai 
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8. Parengti Panevėžio 

pataisos namų 2011 metų 

veiklos analizę. 

8.1. Parengta ir pateikta Kalėjimų departamentui metinė 

įstaigos veiklos analizė. 

Administra-

cijos reikalų 

skyrius 

2012 m. 

sausio 

mėn. 

9. Parengti Panevėžio 

pataisos namų 2012 metų 

veiklos planą. 

 

9.1. Administracinių padalinių, kurių vykdomų priemonių 

veiksmus reikia apibendrinti – 11.  

Administra-

cijos reikalų 

skyrius,  

Darbo grupė 

II ketvirtis 

10. Parengti Panevėžio 

pataisos namų 2012 metų 

programos „Bausmių 

sistema“ uždavinių 

įgyvendinimo ataskaitas. 

10.1. Parengta ir pateikta Kalėjimų departamentui 

programos „Bausmių sistema“ įgyvendinimo ataskaitų – 3. 

Administra-

cijos reikalų 

skyrius 

II-IV 

ketvirčiai 

11. Organizuoti ir vykdyti 

įstaigos apsaugą. 

11.1. Įrengtos ant įstaigos pagalbinių pastatų papildomos 

pabėgimus užkardančios priemonės – 100 %. 

Apsaugos ir 

priežiūros, 

Ūkio skyriai 

2012 metai 

11.2. Draudžiamų turėti nuteistiesiems daiktų patekimo į 

įstaigą užkardymo atvejai – 20. 

Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius 

2012 metai 

12. Organizuoti ir vykdyti  

nuteistųjų priežiūrą. 

12.1. Tarnybinių pranešimų apie pastebėtus nuteistųjų 

padarytus drausmės pažeidimus – 400. 

Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius 

2012 metai 

12.2. Organizuota planinių kratų – 96.  Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius 

8 kartai 

per mėnesį 

12.3. Organizuota neplaninių kratų – 80. Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius 

20 kartų 

per ketvirtį 

12.4. Organizuota bendrųjų kratų – 16. 

 

Apsaugos ir 

priežiūros, 

Vidaus 

tyrimų 

skyriai 

4 kartus 

per ketvirtį 
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13. Parengti Panevėžio 

pataisos namų 2013 metų 

biudžeto projektą. 

13.1. Parengta Panevėžio pataisos namų programų sąmatų 

projektų, jų skaičiavimų ir  suvestinių sąmatų projektų, jų 

skaičiavimo formų – 19. 

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius 

III ketvirtis 

 

 14. Parengti Panevėžio 

pataisos namų 2013 metų  

biudžetą. 

14.1. Parengta Panevėžio pataisos namų programų sąmatų, 

jų skaičiavimų ir  sąmatų suvestinių, jų skaičiavimų formų  

– 19. 

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius 

IV 

ketvirtis 

 15. Vesti Panevėžio 

pataisos namų vykdomų 

projektų buhalterinę 

apskaitą. 

15.1. Vykdoma projektų – 2. 

 

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius 

2012 metai 

16. Pateikti Panevėžio 

pataisos namų ataskaitų 

rinkinius (biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 

ataskaitas, finansines 

ataskaitas). 

16.1. Pateikta biudžeto išlaidų sąmatų rinkinių – 1. 

16.2. Pateikta finansinių ataskaitų rinkinių – 1. 

 

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius 

Kartą per 

ketvirtį 

17. Parengti ir pateikti 

Kalėjimų departamentui  

finansinę informaciją 

Seimo Audito komitetui. 

17.1. Parengta ir pateikta Kalėjimų departamentui  

informacinės lentelės – 3. 

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius 

Kartą per 

ketvirtį 

18. Baigti vykdyti Europos 

socialinio fondo 

finansuojamą projektą 

„Panevėžio pataisos namų 

dirbančiųjų kvalifikacijos 

tobulinimas“ – organizuoti 

Panevėžio pataisos namų 

dirbančiųjų mokomuosius 

vizitus į Švedijos įkalinimo 

įstaigas (planuojama 

vykdant Lietuvos 

Respublikos teisingumo 

ministro nustatytą užduotį). 

18.1. Mokymuose dalyvavusių dirbančiųjų skaičius – 34. Direktoriaus 

pavaduotoja 

R. 

Stankuvienė, 

Ūkio skyrius 

II-III 

ketvirčiai 
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19. Vykdant Daphne III 

finansuojamą projektą 

„Įkalintų moterų su smurto 

ir prievartos istorija 

gebėjimų stiprinimas“ 

veiklas – dalyvauti projekto 

mokymuose, įgyvendinti 

pilotinius personalo 

mokymus dirbti su projekto 

metu sukurta programa 

 

19.1. Dviejuose numatomuose mokymo renginiuose 

dalyvavusių dirbančiųjų skaičius – 1. 

19.2. Pilotinių mokymų metu su programa apmokytų dirbti 

pareigūnų skaičius – 10. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

R. 

Stankuvienė,  

Administra-

cijos reikalų 

skyrius 

2012 metai 

  20. Partnerio teisėmis kartu 

su Italijos kalėjimu Casa di 

Reclusione ICATT ateikti 

paraiškas dalyvauti 

GRUNDTVIG programos 

lėšomis finansuojamuose 

projektuose  

(planuojama vykdant 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 

nustatytą užduotį). 

 

20.1. Partnerio teisėmis kartu su Italijos kalėjimu Casa di 

Reclusione ICATT (pareiškėjas) pateikta paraiška 

Švietimo mainų paramos fondui dalyvauti Grundtvig 

daugiašalių projektų veikloje – projektas „Novatoriškų 

priemonių ir kompetencijų taikymas kalėjimuose“.  

20.2. Partnerio teisėmis kartu su Italijos kalėjimu Casa di 

Reclusione ICATT (pareiškėjas) pateikta paraiška 

Švietimo mainų paramos fondui dalyvauti Grundtvig 

mokymosi partnerysčių veikloje – projektas 

„Organizacinės gerovės kūrimas kalėjime“.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

R. 

Stankuvienė, 

Administra-

cijos reikalų 

skyrius 

2012 metai 

  21. Aktyviai 

bendradarbiauti su fiziniais 

ir juridiniais asmenimis, 

skatinant jų iniciatyvą dėl 

paramos įstaigos Vaikų 

(kūdikių) skyriui suteikimo 

(planuojama vykdant 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 

nustatytą užduotį). 

21.1. Juridinių ir fizinių asmenų, suteikusių paramą Vaikų 

(kūdikių) skyriui, skaičius – 10. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

R. 

Stankuvienė, 

dalyvaujant 

kitiems 

struktūri-

niams 

padaliniams 

2012 metai 
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03.01.01.03.02 Vykdyti laisvės 

atėmimo 

vietose 

laikomų 

asmenų 

išlaikymą, 

priežiūrą ir 

materialinį 

aprūpinimą 

1. Imtis priemonių, kad 

įstaigai skirtų finansinių ir 

kitų materialinių išteklių 

užtektų 2012 metų įstaigos 

veiklai finansuoti 

(planuojama vykdant 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 

nustatytą užduotį) 

1.1. Sumažinti vieno nuteistojo išlaikymo kaštai – 5 proc. 

1.2. Įgyvendintos arba pradėtos įgyvendinti ne mažiau kaip 

3 resursų taupymo priemonės. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai, 

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius, Ūkio 

skyrius 

2012 metai 1300 

2. Užtikrinti nuteistųjų 

materialinį aprūpinimą ir 

socialines garantijas pagal 

patvirtintą 2012 metų 

programų sąmatą. 

2.1. Nuteistųjų, kurioms apskaičiuotas ir išmokėtas darbo 

užmokestis, etatų skaičius – 26. 

1.2. Piniginių išmokų, skirtų nuteistosioms, atvejai – 80. 

2.3. Nuteistųjų, aprūpintų higienos priemonėmis, skaičius 

procentais – 100 % . 

2.4. Nuteistųjų, aprūpintų apranga ir avalyne pagal sezoną 

(atsižvelgiant į prašymus), skaičius procentais – 100%. 

2.5. Nuteistųjų maitinimas – 100 %. 

2.6. Nuteistųjų sveikatos priežiūra ir aprūpinimas 

medikamentais – 100 %. 

2.7. Atlikto būtino patalpų remonto plotas – 150 m
2
.  

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius, 

Ūkio skyrius, 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba 

2012 metai 

3. Organizuoti ir atlikti 

prekių ir paslaugų 

viešuosius pirkimus. 

3.1. Atlikta pirkimų procedūrų – 250; 

3.2. Parengta sutarčių projektų – 60. 

Ūkio skyrius 2012 metai 

03.01.01.03.05 Teikti teisės 

aktų 

nustatytas 

mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems  

1. Teikti nuteistųjų prašomų 

dokumentų kopijas. 

1.1. Pateiktų dokumentų kopijų (atsižvelgiant į prašymus) 

skaičius procentais – 100 %. 

Įskaitos 

grupė, 

Buhalterinės 

apskaitos 

skyrius 

2012 metai 45 

2. Sudaryti sąlygas 

nuteistosioms nuvykti į 

pasimatymus su 

sutuoktiniais, kurie atlieka 

laisvės atėmimo bausmę. 

2.1. Nuteistųjų, nuvežtų į pasimatymus (atsižvelgiant į 

prašymus), skaičius procentais – 100 %. 

Ūkio skyrius 2012 metai 
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03.01.01.03.08 Vykdyti 

Laisvės 

atėmimo vietų 

modernizavi-

mo strategiją  

1. Stiprinti įstaigos 

apsaugą. 

1.1. Papildomai įrengta vidaus vaizdo stebėjimo kamerų – 

10. 

Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius,  

Ūkio skyrius 

II-III 

ketvirčiai 

0 

2. Užtikrinti įslaptintos 

informacijos fizinės 

apsaugos reikalavimus. 

2.1. Patalpų, kuriose įrengta apsaugos signalizacija, 

skaičius – 5. 

Ūkio skyrius II-III 

ketvirčiai 

03.01.01.02.03 

 

Plėtoti 

bendrąją, 

atrankinę ir 

tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją 

laisvės 

atėmimo 

vietose (Šviesti 

nuteistuosius, 

esančius 

laisvės 

atėmimo 

vietose, 

psichoaktyvių-

jų medžiagų 

vartojimo 

prevencijos, 

socialinio 

orientavimo, 

teisiniais 

klausimais, 

aprūpinti juos 

metodine ir 

vaizdine 

medžiaga) 

1. Šviesti nuteistąsias 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos srityje. 

1.1. Perskaityta paskaitų – 6. Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba 

2012 metai 0 

2. Organizuoti linkusių 

vartoti narkotines 

medžiagas nuteistųjų 

netikėtus patikrinimus, 

siekiant nustatyti narkotinių 

medžiagų vartojimą. 

2.1. Patikrinta nuteistųjų dėl psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo – 30. 

Apsaugos ir 

priežiūros 

skyrius, 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba  

2012 metai 

3. Vykdyti Moterų, 

priklausomų nuo 

psichoaktyvių medžiagų, 

reabilitacijos programą bei 

dirbti savitarpio pagalbos 

grupėse, dirbančiose pagal 

Priklausomybių programą ir 

koordinuoti jų veiklą. 

3.1. Organizuota užsiėmimų – 100. 

3.2. Nuteistųjų, dalyvavusių AA programoje, skaičius – 

33. 

3.3. Nuteistųjų, dalyvavusių NA programoje, skaičius – 

28. 

3.4. Nuteistųjų, dalyvavusių „Įžanginės grupės 

užsiėmimuose“, skaičius – 9.  

Psichologinė 

grupė 

2012 metai 
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03.01.01.03.03 Vykdyti laisvės 

atėmimo 

vietose 

tuberkuliozės 

prevenciją 

1. Atlikti nuteistųjų 

profilaktinius krūtinės 

ląstos patikrinimus.  

1.1. Ištirtų nuteistųjų skaičius procentais – 90 %. 

 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba 

2012 metai 0 

2. Paimti tuberkulioze 

sergančių nuteistųjų 

skreplių pasėlį. 

2.1. Ištirtų nuteistųjų skaičius (procentais nuo bendro tokių 

asmenų skaičiaus) – 100 %. 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba 

2012 metai 

3. Vykdyti sergančių 

tuberkulioze nuteistųjų 

dispanserinę kontrolę. 

3.1. Nuteistųjų, kurioms vykdoma dispanserinė kontrolė, 

skaičius (procentais nuo bendro tokių asmenų skaičiaus) – 

100 %. 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba 

2012 metai 

03.01.01.03.04 Vykdyti 

ŽIV/AIDS, 

lytiškai 

plintančių  

infekcijų ir 

kitų 

užkrečiamųjų 

ligų 

prevenciją, 

profilaktiką ir 

gydymą  

1. Paimti nuteistųjų kraujo 

mėginius bei tepinėlius iš 

lyties organų ištyrimui. 

1.1. Ištirtų nuteistųjų skaičius procentais (visoms 

nuteistosioms privalomai kartą per metus, kitais atvejais –

teisės aktų nustatyta tvarka) – 100 %. 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba 

2012 metai 0 

2. Sveikos gyvensenos 

mokymai bei žalos 

mažinimo pagrindų 

aiškinimas nuteistosioms. 

2.1. Organizuotų mokymų skaičius (vnt.) – 6. 

 

Sveikatos 

priežiūros 

tarnyba 

2012 metai 

 

_________________________________________________________________ 

 


