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1. Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai*
Išoriniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
Aktyvus socialinis bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis bei jų
dalyvavimas nuteistųjų socialinės reabilitacijos procese gerina nuteistųjų socialinės integracijos
galimybes.
Bendradarbiavimas ir gerosios praktikos dalijimasis su kitomis bausmių vykdymo
sistemos įstaigomis, teisėsaugos ir socialines paslaugas teikiančiomis institucijomis.
Gerėjant visuomenės ir darbdavių požiūriui į nuteistus asmenis, atsiranda vis daugiau
galimybių įtraukti nuteistuosius į visuomenei naudingus darbus bei įdarbinti už pataisos įstaigos
ribų.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
- Dėl nepakankamo finansavimo įstaigoje yra silpna materialinė bazė, trūkstant
finansavimo įstaiga nepajėgi atnaujinti nusidėvėjusių pastatų, statinių ir kitos infrastruktūros, biuro
įrangos. Be to, nesant finansavimo nėra pakankamos nuteistųjų amatų mokymosi, darbinės veiklos,
švietimo, neformalaus ugdymo ir kitos jų užimtumo plėtros galimybės.
- Nekonkurencinga darbo aplinka lyginant su kitomis įstaigomis bei organizacijomis.
- Mažas pareigūnų darbo užmokestis lemia tai, kad jie palieka tarnybą, susirasdami
geriau apmokamą darbą arba prašosi iš aukštesnių pareigų perkelti į žemesnes, kad galėtų dirbti
pamainomis ir turėtų galimybę dirbti kitą darbą, todėl nukenčia darbo kokybė. Dėl šios priežasties
užpildytų laisvų etatų skaičius nedidėja. Į viduriniąją grandį pritraukti darbuotojus ypač sudėtinga.
- Žiniasklaidos priemonių formuojama neigiama visuomenės nuomonė apie bausmių
vykdymo sistemą.
- Žmogiškųjų išteklių trūkumas neigiamai įtakoja tarnybos bei atliekamų funkcijų
kokybę.
Vidiniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas padeda formuoti įstaigos specialistų
(atitinkamos srities) įgūdžius, padeda įsisavinti kintančią teisinio reguliavimo bazę bei sustiprina
darbuotojų pasitikėjimą savo jėgomis. Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose.
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Nuteistųjų rodoma iniciatyva įsitraukiant į programą, skirtą bausmę atlikti
lengvatinėmis sąlygomis, padeda formuoti teigiamą nuteistųjų požiūrį į dalyvavimą resocializacijos
programose.
Teigiamos darbo aplinkos kūrimas, gerina darbo kokybę, produktyvumą ir dirbančių
žmonių gerovę.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
Pataisos įstaigą sudaro trys atskiros pataisos namų teritorijos miškingoje vietovėje.
Todėl esant šios sąlygoms vyksta dažni draudžiamų daiktų permetimai į šias uždaras teritorijas, o
pareigūnų galimybės juos efektyviai užkardyti, nesant reikiamų techninių priemonių ir pakankamų
žmogiškųjų resursų, yra ribotos.
Įgyvendinant Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime bausmę atliekančių nuteistųjų
perkėlimo į kitas pataisos įstaigas planą, taip pat pasikeitus teisės aktui, numatančiam nuteistųjų
paskyrimą į konkrečią pataisos įstaigą, dėl nepritaikytų įstaigos patalpų tam tikrų kategorijų
nuteistiesiems, mažo finansavimo ir žmogiškųjų išteklių trūkumo, tapo sunkiau užtikrinti tinkamą
nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą bei resocializacijos procesą.
Įstaigai pradėjus vykdyti suimtųjų priežiūrą stipriai padidėjo įstaigos kaštai transporto
išlaidoms, organizuojant suimtųjų konvojavimą.
Įstaigos struktūros kaita, kuri struktūrinių pertvarkymų metu ir artimajame
laikotarpyje po šių pertvarkymų mažina įstaigos veiklos efektyvumą ir galimybes pasiekti visus
įstaigai iškeltus veiklos uždavinius. Esant struktūriniams pertvarkymams laikinai išsiderina
tarnybiniai ryšiai tarp struktūrinių padalinių, taip pat pertvarkomuose struktūriniuose padaliniuose.
Šiuo metu esanti struktūra taip pat neužtikrina vienodos taikomų resocializacijos priemonių ir kitų
veiksmų vienodos praktikos įstaigoje. Tai sukelia ne tik nuteistųjų ir jų artimųjų nepasitenkinimą
arba įvairias interpretacijas, tačiau ir darbuotojų tarpusavio nesutarimus.
2019 metais viena iš prioritetinių sričių buvo nuteistųjų kriminogeninės būklės ir
resocializacijos gerinimas. Siekiant gerinti veiklos organizavimą bei optimizuoti procesus, buvo
atlikti struktūriniai pakeitimai. Įgyvendinant minėtus struktūrinius pakeitimus, siekiant gerinti
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesus įstaigoje nebeliko Sveikatos priežiūros skyriaus, o
siekiant efektyvesnio Kriminalinės žvalgybos skyriams iškeltų uždavinių ir funkcijų vykdymo,
Kriminalinės žvalgybos skyrius priskirtas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos.
Siekiant efektyviau vykdyti nuteistųjų priežiūrą, ir mažinant subkultūros apraiškas
įkalinimo įstaigoje, lokaliniai sektoriai buvo suskirstyti į mažesnius ir nuteistieji perskirstyti pagal
elgesį ir kitas asmenines savybes. Optimizuojant nuteistųjų, bausmę atliekančių atvirosios kolonijos
ir be sargybos sąlygomis priežiūrą, nuteistieji apgyvendinti naujai pritaikytose patalpose (naujose
patalpose apgyvendinti 64 nuteistieji). Gerinat įkalinimo įstaigos infrastruktūrą ir modernizuojant
įkalintų asmenų laikymo sąlygas Pirmajame sektoriuje pradėti bendrabučio remonto darbai, skirti
gyvenamąsias patalpas pertvarkyti, pritaikant jas tardymo izoliatoriaus reikmėms. Įvykdžius
planuojamus remonto darbus bus įrengta 110 vietų.
Didinant nuteistųjų resocializacijos veiksmingumą ir gerinant nuteistųjų gyvenimo sąlygas
įstaigos Antrajame sektoriuje buvo įgyvendinamas projektas „Lengvojo režimo sektorius“, kurio
metu nuteistiesiems suteikta galimybė savo elgesiu ir pasiekimais pagerinti bausmės atlikimo
sąlygas. Įstaigoje ir toliau nuteistiesiems bei suimtiesiems taikoma dinaminė priežiūra ar jos
principai.
Įgyvendinant Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime bausmę atliekančių nuteistųjų
perkėlimo į kitas pataisos įstaigas planą, įstaigoje pradėtas vykdyti kardomasis kalinimas
(suėmimas) bei arešto bausmė.
Mažinant komunalinių paslaugų kaštus buvo atlikti vandens trasos remonto darbai.
Įvykdžius šiuos darbus buvo sumažinti vandens nutekėjimo į gruntą nuostoliai. 2018 m. vandens
sąnaudos buvo 1 057 165,49 eurai. Per 2019 m. vandens sąnaudos sumažėjo 26,89 proc. ir sudarė
772 928,57 eurus. Pirmajame sektoriuje įrengta 100 kW saulės jėgainė, kurios pagaminta elektros
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energija vasaros metu kompensuoja apie 10 proc. suvartotos nuteistųjų bendrabučių elektros
energijos.
2. Įstaigos misija ir strateginis (-iai) tikslai (-ai)
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veiklos tikslas – vykdyti laisvės atėmimo
bausmes.
3. Kalėjimų departamento strateginio veiklos plano elementai:
3.1. Strateginis tikslas: „Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga“,
kodas 03.
3.2. Programos pavadinimas: Bausmių sistema, kodas 03 001.
3.3. Programos tikslo pavadinimas:
3.3.1. Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą, kodas 01.
3.4. Programos uždavinio pavadinimas:
3.4.1. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, kodas 01-02.
3.5. Programos priemonės pavadinimas:
3.5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, kodas 01-02-01.
3.5.2. Plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės atėmimo vietų
įstaigose, kodas 01-02-03.
3.5.3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, kodas 01-03-01.
3.5.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą, kodas 01-03-02
3.5.5. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją, kodas 01-03-03.
3.5.6. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų
prevenciją, profilaktiką ir gydymą, kodas 01-03-04.
3.5.7. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas Pravieniškių gyvenvietei, kodas 01-03-05
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas.
Įstaigoje 2019 metų 12 mėn. nuteistųjų ir suimtųjų vidutinis sąrašinis skaičius – 2220.
2020 m. sausio 1 d. įstaigoje bausmę atliko 2129 nuteistasis, iš jų:
 62 nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos;
 125 nuteistieji atliekantys laisvės atėmimo bausmę atviros kolonijos sąlygomis;
 15 nuteistųjų Pravieniškių pusiaukelės namuose.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2019 metų IV ketvirčio pabaigoje
bausmę atliko 48 užsienio šalių piliečiai.
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4.1. Vykdant priemonę 01-02-01 „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“.
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas - 620,00 tūkst. Eur.
Didinti nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už pataisos
įstaigos ribų skaičių
Palyginti su 2018 m. padidėjo nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar
palydos už pataisos įstaigos ribų, skaičius – ne mažiau 10 proc.
2018 m. vidutinis nuteistųjų skaičius– 130;
2019 m. vidutinis nuteistųjų skaičius – 146. Rodiklis padidėjo 12 proc. Ataskaitinio
laikotarpio metu didžiausias nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos skaičius
buvo 187. Rodiklio dinamikai įtakos turėjo Bausmių vykdymo kodekso pakeitimai, kuriuose
Pusiaukelės namų nuteistieji prarado be sargybos statusą, ir buvo priskirti Atvirosios kolonijos
statuso nuteistiesiems. Taip pat esant dideliam tokio statuso nuteistųjų skaičiui, padidėja rizika, kad
minėtų nuteistųjų apsauga ir priežiūra nebus užtikrinta tinkamai (tikrinti darbo ar mokymosi metu
trūksta žmogiškųjų išteklių), todėl siekiant sumažinti šią riziką yra ribojamas šio statuso nuteistųjų
skaičius. Didinti minėtų nuteistųjų skaičių taip pat riboja apgyvendinimo galimybių stoka.
Organizuoti laisvalaikio užimtumo priemones nuteistiesiems
Inicijuotų ir organizuotų laisvalaikio užimtumo priemonių skaičius – ne mažiau nei 360
vnt. per kalendorinius metus.
2019 m.:
Pirmajame sektoriuje – 182;
Antrajame sektoriuje – 436;
Trečiajame sektoriuje – 1232, iš viso 1850 laisvalaikio užimtumo priemonių.
Didinti suteiktų trumpalaikių išvykų į namus nuteistiesiems skaičių
Palyginus su 2018 m. suteiktų trumpalaikių išvykų i namus skaičiaus didėjimas – ne
mažiau 10 proc.
2018 m. – 196;
2019 m. – 248, padidėjo 27 proc.
Organizuoti nuteistųjų bausmę atliekančių Kamerų tipo patalpose perkėlimą į
gyvenamąsias patalpas
Nuteistieji kurie bausmę atlieka sektorių Kamerų tipo patalpose (KTP) perkelti, į
gyvenamąsias patalpas – ne mažiau 50.
Pirmajame sektoriuje - 72;
Antrajame sektoriuje - 54;
Trečiajame sektoriuje 0, iš viso 126.
Didinti nuteistųjų užimtumą
Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys, dėl nuteistųjų įdarbinimo - ne mažiau 3.
Pasirašyta 22 dvišalės sutartys ir 4 trišalės sutartys.
Didinti įdarbintų nuteistųjų skaičių
Palyginti su 2018 m. padidėjo dirbančių įkalintų asmenų už pataisos įstaigos teritorijos
ribų skaičius – ne mažiau 15 proc.
Įdarbintų nuteistųjų, neapskaitomų per VĮ „Mūsų amatai“:
2018 m.– 116
2019 m.– 220, padidėjo 90 proc.
Skatinti nuteistuosius dalyvauti projekte „Langas į nuteistojo pasaulį“
Projekte „Langas į nuteistojo pasaulį“ dalyvavo – ne mažiau 30 nuteistųjų.
Ataskaitinio laikotarpio metu dalyvavo:
Pirmajame sektoriuje – 10;
Antrajame sektoriuje – 10;
Trečiajame sektoriuje – 10, iš viso dalyvavo 30 nuteistųjų.
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Vykdyti dinaminę priežiūrą sektoriuose
Trečiajame sektoriuje vykdoma dinaminė priežiūra.
Dinaminė nuteistųjų priežiūra Trečiajame sektoriuje vykdoma naujai rekonstruotuose
bendrabučiuose bausmę atliekantiems nuteistiesiems ir suimtiesiems. Vykdo Resocializacijos
skyriaus specialistai dinaminei priežiūrai. Ją sudaro nuteistųjų elgesio stebėsena ir analizė,
nuteistųjų vertybinių nuostatų pokyčių aiškinimasis ir šios informacijos pateikimas Resocializacijos
skyriaus vyriausiems specialistams ir specialistams. Taip pat dinaminės priežiūros metu operatyviai
sprendžiamos nuteistiesiems iškylančios socialinio pobūdžio problemos. Pagrindiniai sunkumai
kylantys, vykdant nuteistųjų dinaminę priežiūrą - akivaizdus žmogiškųjų išteklių trūkumas ir dėl to
susidarantis labai didelis atliekamų darbų, kuriuos vykdo dinaminės priežiūros pareigūnai, mastas
dėl ko smarkiai nukenčia tarnybos bei atliekamų funkcijų kokybė.
Pirmajame ir Antrajame sektoriuose vykdomi dinaminės priežiūros principai.
Pirmajame sektoriuje - 2-jame būryje vykdomi dinaminės priežiūros principai.
Antrajame sektoriuje – vykdomas Dinaminės apsaugos modelio principų taikymas 3-iame
ir 4-ame būriuose, o priklausomybes turinčių asmenų reabilitacijos centre taikoma pilna apimtimi,
t. y. siekiant pagerinti jų resocializacijos procesą vedami individualūs bei grupiniai užsiėmimai su
nuteistaisiais, nuteistieji visur lydimi, vyksta bendros reabilitacinės priemonės su visuomeninėmis
organizacijomis bei nuteistųjų artimaisiais.
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos amnestijos įstatymą
Įgyvendintas Lietuvos Respublikos amnestijos įstatymas iki 2019 m. kovo 31 d. – 100
proc.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos amnestijos įstatymą įstaigoje buvo atrinkti 37
nuteistieji, kurie formaliai atitinka Įstatymo kriterijus. Komisijos posėdžių metu priimti 4
sprendimai taikyti Lietuvos Respublikos amnestijos įstatymą.
Įgyvendinti bandomąjį projektą „Lengvojo režimo sektorius“
Parengtas ir patvirtintas tvarkos aprašas – 1.
Parengti ir patvirtinti „Lengvojo režimo sektoriaus“ nuostatai (2019-04-29, V-278).
Antrajame sektoriuje pradėtas vykdyti bandomasis projektas.
Pataisos įstaigos Antrajame sektoriuje 1-as lokalinis sektorius perskirtas metaline tvora,
atskiriant 1-ą, 2-ą ir 3-ią, 4-ą būrius. 3-iame ir 4-ame būriuose pradėtas vykdyti bandomasis
projektas „Lengvojo režimo sektorius“. Šiuo metu šiame sektoriuje laisvės atėmimo bausmę atlieka
47 nuteistieji.
Apibendrinta informacija apie projekto vykdymo rezultatus ir pateikta Teisingumo
ministerijai.
Apibendrinta informacija apie projekto rezultatus 2019-11-18 raštu Nr. S-28497 pateikta
Teisingumo ministerijai.
Vykdyti socialinio projekto „Žalioji oazė“ veiklas įstaigoje
„Žalioji oazė“ veikloje dalyvavusių nuteistųjų skaičius – ne mažiau, kaip 2018 m.
2018 m. – dalyvavo 233 nuteistieji. Atskaitinio laikotarpio metu projekto „Žalioji oazė“
veiklose dalyvavo 254 nuteistieji.
Vykdyti tikslines nuteistųjų socialinės reabilitacijos programas
Pirmajame sektoriuje nuteistiesiems vykdyta „Ankstyvoji intervencija“ programos veikla.
Ataskaitinio laikotarpio metu „Ankstyvoji intervencija“ veikla vykdyta Pirmajame
sektoriuje.
Programos veikloje dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 3.
Programos veikloje dalyvavo 7 nuteistieji.
Gerinti socialinio tyrimo išvadų rengimo pataisos įstaigoje kokybę
Atliktų socialinio tyrimo išvadų formos ir turinio vertinimų skaičius – 4.
Pirmajame sektoriuje – 8;
Antrajame sektoriuje – 12;
Trečiajame sektoriuje – 8, iš viso 28.
Organizuota mokymų socialinio tyrimo išvadų rengėjams – 2.
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Ataskaitiniu laikotarpiu mokymu organizuota nebuvo, kadangi nebuvo interesantų.
Organizuoti pareigūnų dalyvavimą mokymuose.
Dėl aukščiau minėtų priežasčių pareigūnai mokymuose nedalyvavo.
Tobulinti nuteistųjų individualių socialinės reabilitacijos planų rengimo ir vykdymo
pataisos įstaigoje sistemą
Atliktų tikslinių patikrinimų skaičius – 4.
Pirmajame sektoriuje – 6;
Antrajame sektoriuje – 4;
Trečiajame sektoriuje- 18, iš viso 28.
Organizuota pasitarimų individualių socialinės reabilitacijos planų rengimo ir vykdymo
klausimais- 2.
Pirmajame sektoriuje – 2;
Antrajame sektoriuje – 2;
Trečiajame sektoriuje – 3, iš viso 7.
Nuteistųjų atliekančių bausmę lengvosios grupės sąlygomis, skaičiaus padidėjimas – 15
proc.
2018 m. – 174;
2019 m. – 222, skaičiaus padidėjimas 28 proc.
Vykdyti narkotinių medžiagų kontrolės ir vartojimo prevencijos priemones
Suorganizuotų pataisos įstaigos namų darbuotojų apsilankymų ne įkalinimo įstaigose
veikiančioje narkomanų reabilitacijos įstaigoje skaičius – 1.
2019 m. suorganizuotų apsilankymų nebuvo. Įstaiga kelis kartus derinto apsilankymus
Reabilitacijos centre „Sugrįžimas", tačiau ši organizacija negalėjo priimti administracijos atstovų.
Laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojų, kurie stažavosi laisvėje veikiančiuose
priklausomybių reabilitacijos centruose, skaičius – 4.
Ataskaitinio laikotarpio metu bendruomenėje „Aš esu“ stažavosi 1 pareigūnas.
Vykdant priemonę 01-02-08 „Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių
lavinimo programas nuteistiesiems ir suimtiesiems“
Organizuoti nuteistųjų mokymus pagal Priklausomybių nuo psichiką veikiančių
medžiagų asmenų reabilitacijos programą
Sėkmingai baigusių priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos
programą, nuteistųjų dalis nuo esančių Priklausomybių turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos
centre nuteistųjų – ne mažiau 10 proc.
Sausio 1 d. Priklausomybių turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos centre buvo 26
nuteistieji. Per ataskaitinį laikotarpį sėkmingai baigusių priklausomybių nuo psichiką veikiančių
medžiagų asmenų reabilitacijos programą asmenų skaičius – 14, tai sudaro 54 proc. nuo esančių
Priklausomybių turinčių įkalintų asmenų reabilitacijos centre nuteistųjų skaičiaus.
Organizuoti ir vykdyti tikslinių grupinių psichologinius užsiėmimus smurto artimoje
aplinkoje bei bendravimo psichologijos temomis
Vykdytas grupės narių dalyvavimo grupėje vertinimas: lankomumas, pasirengimas grupės
darbui, asmeninė refleksija, tinkamų socialinių įgūdžių demonstravimas, grupės taisyklių
laikymasis.
Vykdytas grupės narių dalyvavimo grupėje vertinimas.
Organizuota ne mažiau kaip 40 tikslinių grupinių užsiėmimų.
Organizuota ir vykdyta tikslinių grupinių psichologinių užsiėmimų smurto artimoje
aplinkoje bei bendravimo psichologijos temomis – 26 (dalyvavo 18 nuteistųjų). Rodiklis
nepasiektas, kadangi metų eigoje dėl darbuotojų kaitos nebeliko apmokytų specialistų minėtiems
užsiėmimams vesti.
Vykdant priemonę 01-03-01 „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų
valdymą“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 12025,746 tūkst. Eur.
Pagerinti nusikalstamų veikų ištyrimą
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Palyginti su 2018 metais, padidėjo nusikalstamų veikų, padarytų laisvės atėmimo
įstaigoje, ištyrimo skaičius – ne mažiau 5 proc.
Per 2018 m. 12 mėn. viso nusikalstamų veikų užregistruota 286, iš jų išaiškinta 101.
Išaiškinimas siekia - 35 procentus.
Per 2019 m. 12 mėn. viso nusikalstamų veikų užregistruota 305, iš jų išaiškinta 97.
Išaiškinimas siekia - 40 procentų (62 nusikalstamos veikos tiriamos, todėl išaiškinimas
skaičiuojamas nuo 243 registruotų nusikalstamų veikų).
Mažinti nuteistųjų subkultūros apraiškas
Antrajame sektoriuje 1-as lokalinis sektorius perskirtas metaline tvora atskiriant 1-ą, 2-ą
būrius ir 3-ią, 4-ą būrius. Nuo 2019-09-01 Pataisos įstaigos Antrojo sektoriaus 3-iame lokaliniame
sektoriuje vykdomi darbai (organizuojamas metalinės tvoros įrengimas) atskiriant 9-ą būrį nuo 10o, 11-o, 12-o būrių.
Vykdyti smurto tarp į kalintų asmenų mažinimo priemones
Palyginti su 2018 m. sumažėjo smurtinių teisės aktų pažeidimų tarp bausmę atliekančių
asmenų – ne mažiau 20 proc.
Per 2018 m. 12 mėn. viso smurtinio pobūdžio nusikalstamų veikų užfiksuota 73 atvejai.
Per 2019 m. 12 mėn. viso smurtinio pobūdžio nusikalstamų veikų užfiksuota 67, smurtinių
teisės aktų pažeidimų sumažėjo 8 proc.
Padidinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą
užkardymo efektyvumą
Gauta pranešimų iš asmenų apie padarytas, daromas ar rengiamas padaryti
nusikalstamas veikas ar kt. kriminogeninę būklę įtakojančius procesus, skaičius – ne mažiau kaip 3
kiekvienai 2019-01-01 užimtai Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigybei.
2020 m. sausio 1 d. užimtų Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigybių – 14.
Per 2019 metų 12 mėn. gauti 77 pranešimai., po 5,5 vienai pareigybei.
Padidintas patruliuojančių darbuotojų skaičius sektoriuose savaitgaliais – ne mažiau 2
pareigūnai kiekviename sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje - kiekvieną savaitgalį pagal patvirtintus pareigūnų budėjimo grafikus
patruliavo ne mažiau 2 pareigūnai.
Antrajame sektoriuje nuo 2019 m. kovo mėn. pagal patvirtintą grafiką savaitgaliais tarnybą
vykdo 1 pareigūnas iš Saugumo valdymo ir 1 iš Resocializacijos skyrių.
Trečiajame sektoriuje – savaitgaliais dirba Saugumo valdymo skyriaus specialistai
(vykdantys dinaminės priežiūros funkcijas).
Atlikta prevencinių priemonių ir kratų Įstaigoje, tikslu užkardyti, rasti ir paimti
nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų, ne mažiau kaip 50.
Ataskaitinio laikotarpio metu atlikta 7407 planinės kratos, 64 bendrosios kratos ir 2280
neplaninių kratų.
Rotuota pareigūnų budinčiosiose pamainose – ne mažiau kaip 20 proc.
Pirmajame sektoriuje - iš 133 pareigūnų, rotuoti 49 pareigūnai (37 proc.);
Antrajame sektoriuje – iš 184 pareigūnų, rotuoti 24 pareigūnai (13 proc.);
Trečiajame sektoriuje - iš 132 pareigūnų, rotuoti 42 pareigūnai (32 proc.), bendrai rotuota
pareigūnų įstaigoje – 26 proc.
Atlikta netikėtų, kontrolinių įeinančių (išeinančių) į (iš) įstaigą darbuotojų ir kitų asmenų
apžiūrų bei jų daiktų patikrinimų – ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį.
Ataskaitinio laikotarpio metu atlikta:
Pirmasis sektorius –24;
Antrasis sektorius – 62;
Trečiasis sektorius – 24, iš viso 110.
Organizuota bendroji krata su Kalėjimų departamento prevencine grupe – 5.
Ataskaitinio laikotarpio metu organizuota:
Pirmajame sektoriuje – 9;
Antrajame sektoriuje – 9;

8
Trečiajame sektoriuje – 5, iš viso 23.
Organizuoti Drausmės grupėje esančių nuteistųjų perkėlimą iš Antrojo ir Trečiojo
sektorių į Pirmąjį sektorių
Nuteistieji esantys Drausmės grupėje perkelti iš Antrojo ir Trečiojo sektorių į Pirmąjį
sektorių - 100 proc.
Nuteistieji esantys Drausmės grupėje iš Antrojo ir Trečiojo sektorių perkelti į Pirmąjį
sektorių - 100 proc.
Trečiajame sektoriuje sudaryti sąlygas vykdyti kardomąją priemonę -suėmimą
Trečiajame sektoriuje atlaisvintos patalpos asmenims, kuriems paskirtas suėmimas – 240
vietų.
Vykdant priemonę atlaisvinta 240 vietų suimtiesiems.
Trečiajame sektoriuje įrengti pasivaikščiojimo kiemeliai.
Trečiajame sektoriuje, vadovaujantis parengtu projektu, įrengti pasivaikščiojimo kiemeliai.
Darbai atlikti ūkio būdu.
Gerinti darbuotojų darbo sąlygas
Perkelti darbuotojai iš administracinio pastato esančio prie Pirmojo sektoriaus į bendrąjį
administracinį pastatą.
Priemonė įvykdyta 100 proc.
Optimizuoti nuteistųjų priežiūrą, bausmę atliekančių atvirosios kolonijos ir be
sargybos sąlygomis
Administracinis pastatas 1B4p pritaikytas nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė vykti be
sargybos arba palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų, atliekantiems bausmę Atvirosios
kolonijos sąlygomis, apgyvendinti.
Pastato 4-ame aukšte apgyvendinti 64 nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos
ar palydos už pataisos įstaigos ribų, atliekantiems bausmę atvirosios kolonijos sąlygomis. Siekiant
pagerinti nuteistųjų gyvenimo sąlygas 2-ame, 3-iame ir 4-ame aukštuose mediniai langai pakeisti į
plastikinius, 4-ame ir 2-ame aukštuose įrengtos virtuvės patalpos su būtina virtuvės įranga, įrengtos
4-ios dušo kabinos, sumontuoti karšto vandens boileriai.
Parengtas ir išsiųstas raštas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos dėl nuteistųjų perkėlimo iš Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos į
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracinį pastatą, esantį prie Pirmojo
sektoriaus.
Atliktas pastato architektūrinio projektavimo paslaugos pirkimas. Atliekami projektavimo
darbai.
Pateikti Kalėjimų departamentui pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo,
optimizavimo dėl racionalaus asignavimų panaudojimo ir turto valdymo
Pateiktų Kalėjimų departamentui pasiūlymų dėl įstaigos veiklos tobulinimo, optimizavimo,
kurios būtų nukreiptos į racionalų skirtų asignavimų naudojimą ir turto valdymą, kuriems būtų
pritarta skaičius – ne mažiau 5 siūlymai.
2019 m.:
1. Dėl Trečiojo ir Pirmojo sektoriaus KTP stogo, Antrojo sektoriaus mokymų klasių stogo
remonto, Trečiojo sektoriaus laisvalaikio pastato šildymo sistemos prijungimo prie centralizuotų
šildymo trasų, Pirmojo sektoriaus keturaukščio pastato-bendrabučio šalto vandens vamzdyno
pakeitimas, siekiant sumažinti vandens sąnaudas, padidinti energetinį efektyvumą, sumažinti
šildymo sąnaudas, (2019-07-02 raštas Nr. 14-2756 „Dėl papildomų asignavimų remonto darbams
poreikio“);
2. Dėl Trečiojo sektoriaus laisvalaikio pastato šildymo sistemos prijungimo prie
centralizuotų šildymo trasų, siekiant sumažinti elektros energijos sunaudojimą šaltuoju metų laiku
(2019-07-05 raštas Nr. 14-2833 „Dėl papildomų asignavimų remonto darbams poreikio“);
3. dėl Antrojo sektoriaus šalto vandens vamzdynų einamojo remonto, Pirmojo sektoriaus
keturaukščio bendrabučio šalto vandens vamzdyno pakeitimo, Pirmojo sektoriaus karšto vandens
magistralinės trasos dalinio remonto, siekiant sumažinti vandens praradimo nuostolius ir
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sunaudojamo vandens sąnaudas (2019-07-09 raštas Nr. 14-2866 „Dėl papildomų asignavimų
vandens trasų einamojo remonto darbams poreikio“);
4. Dėl Pirmojo sektoriaus nuteistųjų gyvenamuose bendrabučiuose bei Pusiaukelės namų
pastato 2-4 aukštuose medinių langų keitimo, siekiant padidinti energetinį efektyvumą, sumažinti
šildymo sąnaudas (2019-07-12 raštas Nr. 14-2935 „Dėl papildomų asignavimų nuteistųjų gyvenamų
patalpų langų pakeitimui“).
5. Parengti dokumentai administracinio pastato atnaujinimui (modernizavimui), siekiant
gauti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramą.
6. Rengiami dokumentai gauti leidimą kavinės patalpų nuomai administraciniame pastate.
Organizuoti pareigūnų siuntimą į specialaus pareigūnų parengimo mokymus
Kalėjimų departamento Mokymo centre
Pareigūnų dalyvavusių Kalėjimų departamento Mokymo centro organizuotuose specialaus
pareigūnų parengimas mokymuose – vertinama įstaigose specialiai parengtų pareigūnų skaičiaus
dalis nuo bendrojo įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus – ne mažiau 15 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu pareigūnų dalyvavusių mokymuose dalis nuo bendro
įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus siekia 21 proc.
Kelti įstaigos darbuotojų kvalifikaciją
Įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus per metus, dalis
– ne mažesnė kaip 60 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus per metus
asmenų dalis – 68 proc.
Pradėti rengti elektroninius dokumentus dokumentų valdymo sistemoje DocLogix
Įstaigos darbuotojams, turintiems įgaliojimus pasirašyti dokumentus, sudaryta galimybė
dokumentų valdymo sistemoje dokumentus DocLogix pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu –
100 proc.
Įstaigos darbuotojams, turintiems įgaliojimus pasirašyti dokumentus, sudaryta galimybė
dokumentų valdymo sistemoje DocLogix dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu,
buvo nupirkti 5 parašai kriptografinėse USB laikmenose, bei sudarytos sąlygos mobiliajam parašui
įsigyti.
Įstaigoje popierinių dokumentų pagrindu vykdomi procesai perkelti į dokumentų valdymo
sistemą DocLogix – ne mažiau kaip 2 procesai.
Perkelti 5 procesai:
Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Saugumo valdymo skyriai ir Kriminalinės žvalgybos
skyrius popierinių dokumentų pagrindu vykdomą procesą (nutarimai dėl nuteistųjų perkėlimo į kitą
įstaigą) perkėlė į dokumentų valdymo sistemą DocLogix.
Visi struktūrinių padalinių dokumentų rengėjai, turintys DocLogix licenciją popierinių
dokumentų pagrindu vykdomą procesą (Siunčiami Kalėjimų departamentui ir pavaldžioms
įstaigoms dokumentai) dalinai perkėlė į dokumentų valdymo sistemą DocLogix.
Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Resocializacijos ir Turto valdymo skyriai popierinių
dokumentų pagrindu vykdomą procesą (Direktoriaus įsakymai nuteistųjų klausimais) dalinai
perkėlė į dokumentų valdymo sistemą DocLogix.
Turto valdymo skyrius popierinių dokumentų pagrindu vykdomą procesą (Vienetinių
pirkimų paraiškos) perkėlė į dokumentų valdymo sistemą DocLogix.
Veiklos organizavimo skyrius popierinių dokumentų pagrindu vykdomą dokumentų
valdymo procesą (dokumentacijos planai, jų papildymo sąrašai, dokumentų naikinimo aktai)
perkėlė į dokumentų valdymo sistemą DocLogix.
Parengtų ir siunčiamų Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms elektroninių
dokumentų skaičius 2019 m. 4-ame ketvirtyje – ne mažiau kaip 50 proc.
4-ame ketvirtyje buvo parengta ir išsiųsta Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms
įstaigoms 1579 dokumentai, iš jų 877 elektroniniai dokumentai, tai sudaro 56 proc.
Palyginti su 2018 m. nuteistųjų (suimtųjų) pateikiamų skundų skaičiaus sumažėjimas
procentais įstaigoje – ne mažiau nei 15 proc.
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2018 m. – 864 skundai;
2019 m. – 2457 skundai, neigiamą įtaką darančius nuteistuosius perkėlus į Trečiąjį
sektorių nepagrįstų, tyčinių skundų skaičius išaugo keliolika kartų. Didžioji dalis skundų yra dėl
kalinimo sąlygų ir komunalinio/buitinio aprūpinimo.
Įrengti šildomas patalpas, apmokytų tarnybinių šunų vykdyti paieškas, mokymui
Darbai neįvykdyti dėl neplanuotų, skubos tvarka, į užkardymo priemonių planą įtrauktų,
darbų vykdymo. Šie darbai įtraukti į 2020 m. I-o pusmečio skyriaus veiklos planus.
Vykdant priemonę 01-03-02 „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų
išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 3677,684 tūkst. Eur.
Užtikrinti įstaigoje vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę
Užtikrinant įstaigoje vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę, atliktų
vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų stebėsenų skaičius – ne mažiau 5.
Ataskaitinio laikotarpio metu atlikti 8 patikrinimai.
Užtikrinti, kad įstaigoje savarankiškai atliekami pirkimai būtų vykdomi CVP IS
priemonėmis
Įstaigoje savarankiškai atliekamų pirkimų būtų vykdoma CVP IS priemonėmis - ne mažiau
kaip 20 proc. nuo visų atliekamų pirkimų.
Ataskaitinio laikotarpio metu įstaigoje savarankiškai vykdytų pirkimų per CVP IS
priemones nuo visų atliekamų pirkimų sudaro 11,46 proc. Likusią pirkimų dalį atliko BVS CPO.
Mažinti komunalinių paslaugų išlaidas
Įgyvendinti priemones, nukreiptas į kaštų komunalinėms paslaugoms mažinti, sumažinant
komunalines išlaidas - ne mažiau kaip 10 proc., taip pat sumažinant vandens sąnaudas – ne
mažiau kaip 10 proc. lyginant su 2018 m.
Pirmajame sektoriuje pabaigta įrengti 100 kW saulės jėgainė, kurios pagaminta elektros
energija vasaros metu kompensuoja apie 10 proc. suvartotos nuteistųjų bendrabučių elektros
energijos. Jėgainė pagamino 58647 kWh elektros energijos. Sutaupyta 6 450,00 Eur.
Trečiajame sektoriuje nenaudojamoje apsaugos perimetro dalyje demontuota 30 vnt.
taupių šviestuvų ir jie sumontuoti Pirmajame ir Antrajame sektoriuose, kiemų apšvietimui.
Įvertintus galimybes kai kuriose vietose sumažintas šviestuvų skaičius. Sumontuotos foto
relės įjungiančios apšvietimus automatiškai.
Suremontuoti Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose avaringi šilumos trasos
ruožai.
Suremontuota Antrojo sektoriaus vandens trasa ir sumažinti vandens nutekėjimo į gruntą
nuostoliai.
2018 m. vandens sąnaudos buvo 1 057 165,49 eurai. Per 2019 m. vandens sąnaudos
sumažėjo 26,89 proc. ir sudarė 772 928,57 eurus.
Pirmajame sektoriuje atliktas šildymo sistemos ir karšto vandens šilumokaičio cheminis
praplovimas, taip padidintas šilumokaičių efektyvumas ir sumažintos išlaidos šilumai. Taip pat
pakeisti vandens nuleidimo mechanizmai, sanitariniuose mazguose pakeistos tupyklos į unitazus 11
vnt. Antrajame sektoriuje pakeistos šalto vandens įvadinės trasos 200 m. Trečiajame sektoriuje
pakeista šildymo sistemos vamzdyno dalis 24 m.
Užtikrinti, kad bausmių vykdymo sistemos viešųjų pirkimų, kurių vertė viršija 5000
Eur su PVM, vykdymo procedūros būtų atliekamos Kalėjimų departamente
Įstaigoje užtikrinta, kad bausmių vykdymo sistemos viešųjų pirkimų, kurių vertė viršija
5000 Eur su PVM, vykdymo procedūros būtų atliekamos Kalėjimų departamente – 100 proc.
Įgyvendinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų asmenų iškėlimo į kitas
laisvės atėmimo vietų įstaigas planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-282
Įgyvendinti įstaigai nustatyti plano kriterijai – 100 proc.
Užtikrinti pataisos pareigūnų saugumą
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Pataisos pareigūnai, aprūpinti būtinomis jų saugumą garantuojančiomis specialiosiomis
priemonėmis (liemenė apsauganti nuo dūrių, lazda, dujos, radijo ryšio stotelė, vaizdo
registratorius, prožektorius) – aprūpinti minėtomis priemonėmis 100 proc. pareigūnų.
Pataisos pareigūnams nupirkta ir išduota:
1. Vaizdo registravimo sistemos -2 komplektai;
2. Mobiliojo ryšio aptikimo prietaisai – 9 vnt. ;;
3. Radijo ryšio stotelė – 25 vnt.;
Prevencinės grupės pareigūnams:
1. Padidintos talpos dujų balionėliai – 27 vnt.;
2. Taktinės liemenės – 27 vnt.
Gerinti įkalintų asmenų laikymo sąlygas
Atliktas Pirmojo sektoriaus bendrabučio (paprastojo remonto) projekto pirkimas ir
remonto paslauga.
Pirkimas atliktas. Šiuo metu atliekami projektavimo darbai.
Gerinant įkalintų asmenų laikymo sąlygas, suremontuotas Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos Pirmojo sektoriaus bendrabučio (unikalus Nr. 4997-0013-9109) patalpos,
pritaikant jas tardymo izoliatoriaus reikmėms – po remonto įrengtų vietų skaičius 110 vnt.
Atliktas pirkimas projekto ekspertizės paslaugoms. Projektas atiduotas ekspertų vertinimui.
Planuojama projekto pabaiga 2020 m. I ketv.
Organizuoti prevencinės grupės veiklą įstaigoje
Pravieniškių grupės padalinyje - ne mažiau kaip 25 pataisos pareigūnai.
Šiuo metu Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos prevencinės grupės sudėtyje yra
32 nariai.
Kreiptasi į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl
naujų narių aprūpinimo ekipuote bei uniforma.
Į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl
prevencinės grupės naujų narių aprūpinimo ekipuote kreiptasi 2019-12-17 raštu 14-5504. Gautas
atsakymas, kad galimybės skirti prašomą finansavimą bus įvertintos 2020 metais, atsižvelgus į
gautus biudžeto asignavimus.
Patvirtinti naują Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos struktūrą,
pavaldumo schemą ir pareigybių sąrašus
Patvirtinta nauja Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos struktūra, pavaldumo
schema ir pareigybių sąrašai (be Sveikatos priežiūros skyriaus), įsigaliojimo data 2019-07-01.
Atsižvelgiant į KD prie LR TM direktoriaus 2019-06-12 įsakymą Nr. 233 ,,Dėl KD prie
LR TM direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-137 ,,Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo Laisvės atėmimo vietose optimizavimo proceso būtinų veiksmų grafiko patvirtinimo“
pakeitimo, patvirtinta nauja Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos struktūra, pavaldumo
schema ir pareigybių sąrašai (be Sveikatos priežiūros skyriaus), įsigaliojimo data 2019-10-01.
(Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymą Nr. V-386 ,,Dėl
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos struktūros ir struktūros schemos tvirtinimo“)
Atsižvelgiant į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
2019 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-299 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų ir Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos mokymo centro administracijos struktūrų
patvirtinimo“ patvirtinta Pravieniškių pataisos namų atvirosios kolonijos struktūra ir pavaldumo
schema, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių sąrašas (be Sveikatos priežiūros skyriaus), patvirtintas Pravieniškių pataisos namų
atvirosios kolonijos direktoriaus 2019-09-27 Nr. V-562, įsigaliojimo data 2019-10-01.
Organizuoti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-137 „Dėl Sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo laisvės atėmimo vietose optimizavimo proceso būtinų veiksmų grafiko
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patvirtinimo“ (toliau- Grafikas) patvirtinto Grafiko punktuose 16, 18, 20 nustatytų priemonių
įvykdymą
Parengti ir įteikti pranešimai apie pareigybės naikinimą.
Parengti ir įteikti pranešimai apie pareigybės naikinimą;
Parengti preliminarūs asmeniniai pasiūlymai darbuotojams, kurie gavo įspėjimus apie
atleidimą.
Parengti preliminarūs asmeniniai pasiūlymai Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojams, kurie gavo įspėjimus apie atleidimą.
Parengtas ir pasirašytas įsakymas dėl darbuotojų, kurie perkeliami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 51 straipsniu.
Parengtas ir pasirašytas įsakymas dėl darbuotojų, kurie perkeliami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso 51 straipsniu. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
direktoriaus. 2019 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. P-452 ,,Dėl Sveikatos priežiūros darbuotojų
perkėlimo tęsti darbo santykius Laisvės atėmimo vietų ligoninėje“, 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymas
Nr. P-466 ,,Dėl Sveikatos priežiūros darbuotojų perkėlimo tęsti darbo santykius Laisvės atėmimo
vietų ligoninėje“.
Efektyvinti žmogiškųjų išteklių valdymą, dinaminės priežiūros funkcijas perkeliant iš
Resocializacijos skyriaus į Saugumo valdymo skyrių
Patvirtintas naujas įstaigos pareigūnų pareigybių sąrašas (10 Trečiojo sektoriaus
Resocializacijos skyriaus pareigūnų pareigybių, kuriose nustatytos dinaminės priežiūros funkcijos
perkeltos į Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyrių).
Efektyvinant žmogiškųjų išteklių valdymą, esant tarnybiniam būtinumui, 4 (keturios)
laisvos specialistų pareigybės, kuriose nustatytos dinaminės priežiūros funkcijos perkeltos iš
Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus į Antrojo sektoriaus Resocializacijos skyrių.
2019-08-08 patvirtintas pareigūnų pareigybių sąrašas PN-AK direktoriaus įsakymu Nr. V469.
Vykdant priemonę 01-03-04 „Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą“
Stiprinti nuteistųjų sąmoningumą ŽIV/AIDS bei hepatito tematika
Paruošta ir išdalinta lankstinukų ŽIV/AIDS bei hepatito tematika ir išdalinta
nuteistiesiems Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose – po 150 kiekviename sektoriuje.
Paruošta ir išdalinta lankstinukų ŽIV/AIDS bei hepatito tematika ir išdalinta nuteistiesiems
Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose – po 200 kiekviename sektoriuje.
Organizuoti nuteistųjų švietimą apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo žalą, bei ŽIV/AIDS ir kitų užkrečiamų ligų plitimą
Naujai atvykusieji nuteistieji supažindinti apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo sukeliamą žalą – 100 proc.
Visi naujai atvykę nuteistieji yra supažindinami apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo sukeliamą žalą – 100 proc.
Sudaryti galimybę nuteistiesiems profilaktiškai pasitikrinti mobiliuoju rentgeno
aparatu
Nuteistieji patikrinti mobiliuoju rentgeno aparatu – ne mažiau 90 proc. visų, kuriuos
reikėjo patikrinti.
Priemonė įvykdyta nebuvo, kadangi nebuvo mobiliojo rentgeno aparto.
Vykdant priemonę 01-03-05 „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas
nuteistiesiems ir komunalines paslaugas – Pravieniškių gyvenvietei“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 481,463 tūkst. Eur.
Atsisakyti įstaigai nebūdingų funkcijų vykdymo perduodant šilumos energijos
gamybos ir tiekimo veiklą VĮ „Mūsų amatai“
Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje gavus VĮ „Mūsų amatai“, Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos ir VĮ „Turto bankas“ pritarimus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl
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nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo VĮ „Mūsų amatai“
patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo pateiktas pasirašyti ministrui pirmininkui.
Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS) sukelti dokumentai dėl
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos patikėjimo teise valdomo turto šilumos energijos ir
tiekimo veikloje perdavimui valstybės įmonei ,,Mūsų amatai“, tačiau jokie tolimesni veiksmai dėl
minėto turto perdavimo nėra atliekami.
2019-06-04 raštu Nr. S-12894 ,,Dėl šilumos energijos gamybos ir tiekimo veiklos
perdavimo“ buvo kreiptasi į Teisingumo ministeriją, Kalėjimų departamentą ir VĮ ,,Mūsų amatai“,
prašant pateikti rekomendacijas, kokių veiksmų imtis dėl susidariusios situacijos dėl šilumos
gamybos ir tiekimo veiklos perdavimo VĮ ,,Mūsų amatai“.
2019-07-03 gautas Kalėjimų departamento 2019-07-03 raštas Nr. 1S-1808 ,,Dėl šilumos
gamybos ir tiekimo ūkio veiklos“, kuriuo Kalėjimų departamentas informuoja, kad ,,...yra vykdoma
VĮ ,,Mūsų amatai“ teisinės formos pertvarka, kurios metu, siekiant subalansuoti įstaigos finansinę
padėtį, yra iš esmės peržiūrimos VĮ ,,Mūsų amatai“ vykdomos veiklos, Kalėjimų departamentas
siūlo dėl Pravieniškių PN-AK šilumos energijos gamybos ir tiekimo ūkio perdavimo VĮ ,,Mūsų
amatai“ tikslingumo spręsti po pertvarkos įgyvendinimo“.
Įsigaliojus nutarimui parengtas nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo
turto perdavimo – priėmimo aktas.
Nutarimas neįsigaliojęs.
Siekti suvaldyti sudėtingą finansinę padėtį susijusią su lėšų trūkumu ir susidariusiais
įsiskolinimais
Informuoti tiekėjai, kad vėluos atsiskaitymai, bendradarbiauta su jais derinant mokėjimo
terminų nukėlimą.
Informaciniai raštai išsiųsti šioms įmonėms: AB „ESO“- 2019-03-14 Nr. S-6022; 201903-27 Nr. S-7125, 2019-04-10 S-8388, 2019-05-03 Nr. S-9996 IR 2019-06-26 Nr. S-14628, UAB
„TRANSPORENT“ – 2019-03-14 Nr.S-6018 ir 2019-05-03 Nr. S9995; AB „Amber Grid“- 201903-14 S-6019; UAB „Kaišiadorių vandenys“- 2019-03-14 S-6021 IR 2019-05-31 Nr. S-12560, SĮ
„Kaišiadorių paslaugos“- 2019-03-15 Nr. S-6142;UAB„Kauno skalbykla“ -2019-03-15 Nr. S-6143;
AB „Tellia Lietuva“ Nr. 7353;2019-04-12 Nr. S-8510;UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ 2019-0509 Nr. S-10661, AB „Enefit“ - 2019-06-14 Nr. S-13903.
Su kitais prekių ir paslaugų tiekėjais yra bendradarbiaujama telefonu ar elektroniniu paštu.
2019 m. gruodžio mėnesį tiekėjams išsiųsti skolų suderinimo aktai.
Taip pat dėl papildomų asignavimų ne kartą raštu kreiptasi į Kalėjimų departamentą,
pateikti įsiskolinimų pagal išlaidų straipsnius sąrašai.
2019 m. lapkričio - gruodžio mėnesiais gauta papildomų tikslinių lėšų ir dalis įsiskolinimų
padengta. Komunalinių lėšų įsiskolinimas pilnai padengtas. Liko tik einamojo mėnesio skolos,
kurių apmokėjimui sąskaitos faktūros bus gautos 2020 m. sausio mėnesio pradžioje.
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VERTINIMO KRITERIJŲ APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

15

4

5

6

KD padalinys (darbuotojas) su kuriuo suderintas
kriterijus (rodiklis)*

Uždavinio kodas

3

Metinio plano įvykdymo procentas

Programos tikslo kodas

2

Įvykdyta per 2019 m. 12 mėn.

Programos kodas

1

Patvirtinta 2019 metams

Teisingumo ministerijos strateginio tikslo kodas

Vertinimo kriterijai ir kiti
rodikliai

Vertinimo kriterijau kodas

Eilutės Nr.

UŽ 2019 M. 12 MĖN.

7

8

9

10

11

1

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis
sąrašinis nuteistųjų ir suimtųjų
skaičius

2220

2

Praeitų metų atitinkamo
ataskaitinio laikotarpio vidutinis
sąrašinis nuteistųjų ir suimtųjų
skaičius

2107

3

3

30
1

1

4

5

7

9
10

3

14

3

30
1

1

12,9

92,2

195

Lygtinai paleistų asmenų skaičius
per ataskaitinį laikotarpį, vnt.
Perkeltų į atvirą koloniją asmenų
skaičius per ataskaitinį laikotarpį,
vnt.
Perkeltų į pusiaukelės namus
asmenų skaičius per ataskaitinį
laikotarpį, vnt.

6

8

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

(R.Starkuvienė)

64
26

2 Produkto:
Dirbančių nuteistųjų dalis,
laikomų laisvės atėmimo
vietose, proc.
Vidutinis sąrašinis pataisos
įstaigose įdarbintų nuteistųjų
skaičius

2

45

45,4

101,0

253

11

Vidutinis sąrašinis valstybės
įmonėje "Mūsų amatai" įdarbintų
nuteistųjų skaičius

561

12

Vidutinis sąrašinis pusiaukelės
namuose įdarbintų nuteistųjų
skaičius

18

VĮ "Mūsų
amatai"
(E.Gervickait
ė)

16

13

Vidutinis sąrašinis už įstaigos ribų
įdarbintų nuteistųjų skaičius
(rodoma tik jeigu tokie asmenys
neapskaitomi kaip įdarbinti per VĮ
"Mūsų amatai")

171

14

Vidutinis sąrašinis nuteistųjų (be
suimtųjų) skaičius

2207

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nuteistųjų, įgijusių specialybę,
skaičius (vnt.)
Nuteistųjų, neturinčių
drausminių nuobaudų, dalis,
proc.

1

270

170

63,0

4

57

49

85,1

Nuteistų laisvės atėmimu asmenų,
neturinčių galiojančių nuobaudų,
skaičius ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

Užregistruota nusikalstamų veikų,
kurias įvykdė asmenys, laikomi
laisvės atėmimo vietose, vnt.
Ankstyvosios intervencijos
programose dalyvavusių
nuteistųjų iki 21 metų amžiaus,
nereguliariai vartojančių
alkoholį ir narkotikus, skaičius,
ne mažiau kaip, vnt.

(R.Starkuvienė)

1033

Bendras nuteistų asmenų skaičius
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Laisvės atėmimo vietose
laikomų asmenų, sėkmingai
baigusių socialinių įgūdžių
lavinimo programas, skaičius,
ne mažiau kaip, vnt.
Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pateikimo į laisvės
atėmimo vietas užkardymo
procentas
Išimta narkotinių ir psichotropinių
medžiagų, užkardant jų patekimą į
laisvės atėmimo vietų teritorijas
(gr.)
Bendras išimtų narkotinių
medžiagų kiekis, gr. (užkardant,
per kratas ir kt.)
Nusikalstamų veikų, kurias
įvykdė asmenys, laikomi laisvės
atėmimo vietose, mažėjimas
(veikų sk. vienam tūkstančiui
įkalintų asmenų)

(R.Starkuvienė)

(R.Starkuvienė)

2129

5

7

62

121

#DIV/
0!

#DIV/
0!

#DIV/
0!

(R.Starkuvienė)
(R.Starkuvienė)

3

25,
4

138,3

18,4

307

8

3

7

233,3

RS

17

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

26

Nuo psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų asmenų,
kurie ataskaitiniu laikotarpiu
dalyvavo psichosocialinės
reabilitacijos programoje,
skaičius (vnt.)
Laisvės atėmimo vietose
laikomų nuo psichiką
veikiančių medžiagų
priklausomų asmenų,
kuriems įkalinimo metu
teiktas (tęstas) gydymas dėl
opioidinės priklausomybės,
dalis proc.

28

29

68,6

RS

#DIV/
0!

#DIV/
0!

SPS

#DIV/
0!

#DIV/
0!

SPS

27,5

14

51

10

100

Nuo psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų asmenų,
kuriems teikiamas (tęsiamas)
gydymas dėl
opioidinės priklausomybės, ska
i-čius ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (vnt.)
Laikomų nuo psichiką
veikiančių medžiagų
priklausomų asmenų, kuriems
gydymas dėl opioidinės
priklausomybės buvo teikiamas
prieš jiems patenkant į
įkalinimo įstaigą, skaičius
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (vnt.)

30

31

33

40

Nuo psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų asmenų,
kurie ataskaitiniu laikotarpiu
baigė pilną įstaigose taikomos
psichosocialinės reabilitacijos
programą, skaičius (vnt.)

27

32

9

3

30
1

1

3 Produkto:
ŽIV infekuotų asmenų,
laikomų laisvės atėmimo
vietų įstaigose, gydomų
antiretrovirusiniais vaistais,
dalis, proc.

2

18

34

Nuo ŽIV/AIDS gydomų
asmenų skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje (vnt).

35

Asmenų, kuriems diagnozuota
ŽIV/AIDS, skaičius
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje (vnt.)

Direktorius

Veiklos organizavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Miglė Keturkaitė
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir
pavardė)

Dainius Sušinskas

(8 346) 56 285,

(8 346) 56313

(telefonas)

(faksas)

migle.keturkaite@pravienpn-ak.lt
(el. paštas)
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