
PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. 
įsakymu Nr. PL-1

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 
2014-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės kodas
Priemonės

pavadinimas
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio 
vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės
Atsakingi vykdytojai Įvykdymo terminas

Asignavimai 
(tūkst. litų)

BAUSMIŲ SISTEMA
03.01.01.02.01 Teikti

nuteistiesiems 
socialinę ir 
psichologinę 
pagalbą

1. Vykdyti subkulturos apraiškų 
mažinimo prevencinę programą.

1.1 .Psichologinės tamy-bos 
vedamose prog-ramose 
„Kitoks" ir „Pažink save po 
vieną užsiėmimą per ketvirtį 
skirti mąstymo schemų 
korekcijai ir subkultūros 
reiškinių atpažinimui.
3.2. Pareigūnų tarnybinių 
mokymų metu panaudoti 
nuteistųjų subkultūros 
pataisos namuose tyrimo 
medžiagą.
3.3. Užsiėmimus vesti 
neskirstant nuteistųjų pagal 
jų statusą.

1-5. Psichologinė 
tarnyba

1-6. 2014 m. 1190,0

2. Vykdyti nuteistiesiems elgesio 
korekcijos, klaidingų 
kognityvinio mąstymo schemų 
keitimo programas.

2.1. Vykdyta narkomanijos 
intervencijos programa. 
Nuteistųjų skaičius - 45;
2.2. vykdyta nuteistųjų 
asmenybės ugdymo 
programa „PAŽINK 
SAVE“, nuteistųjų skaičius 
-68;
2.3 vykdyta klaidingų 
kognityvinio mąstymo 
schemų keitimo programa 
„KITOKS", nuteistųjų
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skaičius - 49;
2.4 vykdyta prevencinė 
programa „RELAKSA- 
CIJA“ suicidinių ketinimų ir 
psichologinių problemų 
turintiems nuteistiesiems, 
nuteistųjų skaičius - 25;
2.5. vykdyta prevencinė 
programa „DAILĖS 
TERAPIJA" suicidinių 
ketinimų ir psichologinių 
problemų turintiems 
nuteistiesiems, nuteistųjų 
skaičius - 20;
2.6. vykdyta elgesio keitimo 
motyvacinė programa 
„Elgesys-Pokalbis- 
Pasikeitimas“, nuteistųjų 
skaičius - 30.

3. Motyvuoti 
darbinei veiklai.

nuteistuosius

4. Teikti išvadas ir pasiulymus 
dėl nuteistųjų asmenybės.

5. Vykdyti savižudybių 
prevencijos, intervencijos ir

3. Rekomenduota pataisos 
namų skirstymo į būrius 
komisijai skirti nuteistųjų 
darbui ūkio aptarnavimo 
būriuose ir valstybės 
įmonėje -  35 nuteistieji
4. 1 Parengta išvadų teismui 
dėl lygtinio lygtinio 
paleidimo iš pataisos 
įstaigos taikymo -  500;
4.2 pateikta rekomendacijų 
pataisos įstaigos 
administracijai, skirstant 
nuteistuosius į būrius, 
grupes, kameras, perkeliant 
į kitas pataisos įstaigas dėl 
išimtinių aplinkybių, 
kliudančių nuteistąjį toliau 
laikyti toje pačioje pataisos 
įstaigoje -  748.___________
5.1. Krizių įveikos 
komandos posėdžiuose,
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postvencijos programą. Krizių 

įveikos komandai, būrių 

drausminėms komisijoms 

posėdžių metu apsvarstyti 

suicidinių ketinimų turinčius 

nuteistuosius, nustatyti 

potencialiai rizikos grupei 

priklausančius asmenis.

apsvarstyti įvykusių 

savižudybių atvejus, 

apsvarstyti linkusius save 

žaloti ar nusižudyti, įrašyti į 

didelės rizikos grupę dėl 

savęs žalojimo ar bandymo 

nusižudyti-40 nuteistųjų.

5.2 Būrių drausminių 

komisijų posėdžiuose 

apsvarstyti 400 nuteistųjų, 

atitinkančių padidintos 

rizikos save žaloti ar 

nusižudyti kriterijus.

6. Vertinant nuteistųjų 

asmenybes taikyti 

nusikalstamumo rizikos 

vertinimo metodikas.

6.1. Taikant pakartotinio 

nusikalstamumo progostinę 

metodiką „OASys ištirti 400 

nuteistųjų;

6.2 taikant smurtinių 

nusikaltimų prognostinę 

metodiką HCR-20 ištirta 10 

nuteistųjų;

6.3. taikant seksualinių 

nusikaltimų prognostinę 

metodiką STA-TIC-99 

ištirta 10 nuteistųjų;

6.4. taikant psichopatijos 

lygmens nustatymo 

metodiką PCL-SV ištirta 10 

nuteistųjų.

6. Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

ir Psichologinė 

tarnyba

7. Bendradarbiauti su migracijos 

tarnyba organizuojant asmens 

tapatybės kortelių išdavimą 

nuteistiesiems.

7. Išduota asmens tapatybę 

patvirtinančių dokumentų - 

120

7-9. Socialinės 

reabilitacijos skyrius

7-9. 2014 m.

8. Vykdyti integracijos j 

visuomenę programą ir 

bendradarbiaujant su darbo 

birža, policijos komisariatais, 

probacijos tarnybomis ir 

socialinės paramos skyriais 

padėti nuteistiesiems spręsti 

iškylančius klausimus

8. Gauta teigiamų atsakymų 

dėl gyvenamosios vietos ir 

įdarbinimo skaičius 1) 

socialinės paramos skyriai -  

20;

2) probacijos tarnybos -  20;

3) policijos komisariatai -  

460.
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9. Vykdyti pataisos namuose 
tikslines nuteistųjų socialinės 
reabilitacijos programas

9.1 Vykdyta tikslinių 
socialinės reabilitacijos 
programų -  15.
9.2 Vykdyta nuteistųjų 
elgesio korekcijos programa 
Elgesys-pokalbis- 
pasikeitimas -  60.
9.3. programose dalyvavo 
nuteistųjų skaičius -  50%.

10. Nuteistiesiems organizuoti 
paskaitas ir aprūpinti švietėjiška 
medžiaga apie ŽIV/ AIDS, 
virusinius hepatitus ir kitų 
užkrečiamų ligų plitimą, 
profilaktiką ir narkomanijos žalą

10.1 Skaityta paskaitų-36
10.2 išduota leidinių -  50.

10.1 Socialinės 
reabilitacijos skyrius;
10.2 Socialinės 
reabilitacijos skyrius, 
Arešto bausmės 
skyrius

10-11. 2014 m.

11. Organizuoti paskaitas 
informacijai gauti apie 
organizacijas teikiančias 
socialines paslaugas.

11. Skaityta paskaitų -36 11. Socialinės 
reabilitacijos skyrius, 
Arešto bausmės 
skyrius

12. Skatinant sveiką gyvenimo 
būdą ir siekiant turiningo 
laisvalaikio užimtumo 
organizuoti vasaros spartakiados 
varžybų vykdymą bei 
spartakiados uždarymą.

12.1. Organizuota vasaros 
spartakiada -  1;
12.2. Spartakiadoje 
dalyvavusių nuteistųjų 
skaičius -  200.

12-14. Socialinės 
reabilitacijos skyrius

12. 2014 m. II, III
ketvirčiai

13. Motyvuoti nuteistuosius 
mokytis Profesinio rengimo ir 
Suaugusiųjų švietimo centruose

13.1 Nukreipta nuteistųjų 
mokytis vidurinėje 
mokykloje skaičius -200
13.2 nukreipta nuteistųjų 
mokytis profesinėje 
mokykloje skaičius -  240.

13-19. 2014 m.

14. Vykdyti socialinės 
reabilitacijos projekto „Mano 
kelias 2 versija" simuliacinio 
žaidimo užsiėmimus 
nuteistiesiems.

14. Simuliaciniame žaidime 
nuteistųjų skaičius -  60.

15. Motyvuojant nuteistuosius 
naudingai veiklai ir gerinant 
nuteistųjų buitines sąlygas ir 
užimtumą organizuoti 
gyvenamųjų patalpų kosmetinio

15.1. Suremontuoti langai 2 
lokalinio sektoriaus 3 
aukšte;
15.2 Atlikta gyvenamųjų 
patalpų kosmetinio remonto 
darbai -  5 būriuose.

15. Socialinės 
reabilitacijos skyrius 
ir Ūkio skyrius
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remonto darbus buriuose.

16. Organizuoti nuteistųjų 
švietimą apie narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo žalą švietimas

16. Supažindinta nuteistųjų 
apie narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo žalą -  100 %.

16. Sveikatos 
priežiūros tarnyba ir 
Socialinės
reabilitacijos skyrius

17. Sudaryti ir atnaujinti sutartis 
dėl programų vykdymo su 
įstaigomis ir organizacijomis

17. Sudaryta sutarčių - 5 17-19. Socialinės 
reabilitacijos skyrius

18. Parengti ir patvirtinti 
pataisos namuose vykdomų 
programų aprašus.

18. Atnaujinta programų 
aprašų ir pradėta atikyti 
pagal naują metodiką - 5

19. Tęsti iniciatyvas dėl 
nuteistųjų savanoriško 
visuomenei naudingo darbo, 
tokiu būdu formuojant 
visuomenės ir potencialių 
darbdavių palankesnį požiūrį į 
nuteistuosius (direktoriaus 
metinė užduotis).

19. Tęstos arba inicijuotos 
naujos nuteistųjų 
savanoriško darbo 
iniciatyvos:
1) „Žemės dienos11 proga 
nuteistieji gamino ir su 
miesto visuomene kėlė 
inkilėlius;
2) nuteistieji pagal trišalę 
sutartį dirbo „ARVI 
cukrus11;
3) nuteistieji su savo meno 
kūriniais dalyvavo 
tarptautinėje meno parodoje 
„Vilnius 2014“;
4) nuteistieji su savo meno 
kūriniais dalyvavo 
tarptautinėje meno parodoje 
Lenkijoje;
5) Vėlinių laikotarpiu 
nuteistieji tvarkė miesto 
kapines.

03.01.01.03.01 Vykdyti saugų ir 
veiksmingą laisvės 
atėmimo vietų 
valdymą

1. Atlikti pataisos namų 
Apsaugos ir priežiūros skyriaus 
veiklos analizę už 2013 metus ir 
pateikti išvadas siekiant 
pagerinti teisės pažeidimų ir 
nusikalstamų veikų prevenciją 
2014 metais.

1. Ataskaita parengta už 
2013 m. -  1
2014-01-28 Nr. 14/07-525

1-2. Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Kriminalinės 
žvalgybos skyrius

1.2014 m. 
I ketvirtis

10215,0
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2. Atlikti netikėtus budinčiųjų 

pamainų patikrinimus, siekiant 

užtikrinti kokybišką pareigūnų 

tarnybinių pareigų vykdymą.

2. Atlikta netikėtų 

patikrinimų -  96

2. Per mėnesį ne 

mažiau 8 kartus

3. Pravesti šaudymo pratybas 

siekiant užtikrinti profesionalų 

pareigūnų elgesį nuteistųjų 

pabėgimų metu ar kitų ypatingų 

situacijų metu.

3. Pravesta šaudymo 

pratybų -  4

3. Apsaugos ir 

priežiūros skyrius

3. Kartą per ketvirtį

4. Vykdyti kriminogeninės 

būklės ir jos pokyčių stebėseną 

bei kontrolę pataisos namuose, 

siekiant pagerinti teisės 

pažeidimų ir nusikalstamų veikų 

prevenciją.

4. Parengta kriminogeninės 

būklės analitinių pažymų -  

2

4-6. Kriminalinės 

žvalgybos skyrius

4. 2014 m.

5. Atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą Marijampolės 

pataisos namuose, apibendrinti 

veiklos sritis, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė.

5. Atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas -  1, pataisos 

namų direktoriui pateikta 

išvada dėl sprendimo 

priėmimo

5. 2014 m. 

III ketvirtis

6. Korupcijos prevencijos 

įstatymo pagrindais atlikti 

asmenų, siekiančių eiti arba 

einančių pareigas įstaigoje, 

tikrinimą

6. Atlikta tikrinimų -  2 6. 2014 m.

7. Rinkti duomenis ataskaitoms 

pagal įvykdytus nusikaltimus, 

bausmės laiką, nuteistųjų 

judėjimą, amžių. Duomenis 

atsakaitų formoje pateikti 

pataisos namų direktoriui.

7.. Parengta ataskaitų -  4. 7-9. Įskaitos skyrius 7-9. 2014 m.

8. Parengti ir pateikti Kalėjimų 

departamentui nuteistųjų

8. Parengta ir pateikta 

ataskaitų -  2.
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skaičiaus, sudėties (pagal 
padarytą nusikaltimą, amžių, 

bausmės terminą ir kt.) ir jų 

kaitos ataskaitas, nuteistųjų 

nuteistų terminuota laisvės 

atėmimo bausme ir nuteistų 

arešto bausme.

9. Vesti duomenis į duomenų 

bazę PRISONIS, dalyvauti 

sistemos trikdžių šalinimo 

procese bei užtikrinti nuolatinį 

sistemos duomenų papildymą.

9. Suvesta duomenų -  100 

%.

10. Pildyti duomenis apie 

nuteistuosius Kalėjimų 

departamento informacinėje 

sistemoje (PRISONIS).

10. Nuteistųjų, kuriems 

užpildyta nuobaudų ir 

paskatinimų skiltis, skaičius 

-  100%.

10. Socialinės 

reabilitacijos skyrius

10. 2014 m.

11. Parengti Marijampolės 

pataisos namų veiklos ataskaitą 

už 2013 m. ir patalpinti į pataisos 

namų svetainę visuomenei 

susipažinti.

11. Parengta Marijampolės 

pataisos namų veiklos 

ataskaita už 2013 m. -  1, 

patalpinta į įstaigos 

intemetinę svetainę

11-18.

Administracijos 

reikalų skyrius

11. 2014 m.

12. Atlikti vietinių teisės aktų 

pakeitimus, pasikeitus Bausmių 

vykdymo teisinei bazei.

12. Atlikta vietinių teisės 

aktų pakeitimų ir papildymų 

- 6

12-13. 2014 m.

13. Parengti pažymas apie 

įstaigos pusmečių planų bei 

struktūrinių padalinių ketvirčių 

planų vykdymą.

13. Parengta pažymų apie 

planų vykdymą -  6

14. Organizuoti įstaigos 

archyvinių dokumentų perkėlimą 

į naujas patalpas ir užtikrinti 

archyvo tvarkymo tęstinumą.

14. Atliktas įstaigos 

archyvui perduotų 

dokumentų perkėlimas į 

kitas patalpas, susistemintas 

jų saugojimas.

14. 2014 m.

II -  III ketvirtis

15. Reguliariai ir aktualiai 

informuoti visuomenę apie 

įstaigos veiklą.

15. Parengta naujienų 

įstaigos interneto svetainėje 

bei pranešimų žiniasklaidai 

- 2 0

15-18. 2014 m.

16. Organizuoti pataisos namų 

darbuotojų susirinkimus 

supažindinant juos su 

pagrindiniais įstaigos veiklos 

duomenimis.

16. Organizuoti susirinkimai 

ir surašyti protokolai -  2
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17. Organizuoti pataisos namų 
vadovybės lankymusis nuteistųjų 
būriuose atsakant j nuteistųjų 
asmeninius klausimus.

17. Organizuoti apėjimai ir 
surašyti protokolai -  12

18. Organizuoti padalinių 
vadovų pasitarimus su pataisos 
namų direktoriumi.

18. Organizuoti pasitarimai 
ir surašyti pasitarimų 
protokolai -  30

19. Organizuoti pataisos namų 
pareigūnų eilines ir neeilines 
atestacijas.

19. Organizuota pareigūnų 
eilinių atestacijų posėdžių -  
2, atestuota pareigūnų -  43. 
1.1. Organizuota pareigūnų 
neeilinių atestacijos 
posėdžių - 3, atestuota 
pareigūnų -23.

19-24. Personalo 
skyrius

19-20. 2014 m.

20. Organizuoti pareigūnų 
kvalifikacijos vertinimo 
posėdžius

20. Organizuota pareigūnų 
kvalifikacijos vertinimo 
posėdžių - 2, dalyvavo - 45 
pareigūnai, kvalifikacinė 

kategorijos nesuteiktos

21. Organizuoti Marijampolės 

pataisos namų pareigūnų 

periodinio sveikatos stovio 

patikrinimo atlikimą.

21.1. sudaryta pareigūnų, 

kurie privalo 2014 m. 

pasitikrinti sveikatos stovį 

sąrašų -  2;

21.2. pasiųsta pasitikrinti 

sveikatos stovį į gydymo 

įstaigą-100.

21.11, III ir IV 

ketvirčiai

22. Organizuoti kandidatų 

atrankas laisvoms statutinių 

valstybės tarnautojų 

pareigybėms Marijampolės 

pataisos namuose užimti.

22.1. Organizuota kandidatų 

atranka į laisvas statutinių 

valstybės tarnautojų 

pareigybes Marijampolės 

pataisos namuose - 3.

22.2. Priimta į pareigas 

statutinių valstybės 

tarnautojų - 14.

22-24. 2014 metai

23. Atlikti Marijampolės 

pataisos namų personalo analizę, 

parengti atitinkamas statistines 

ataskaitas bei pažymas.

23. Parengta statistinių 

ataskaitų bei pažymų -  85.

24. Pasiųsti naujai priimtus 

pareigūnus j įvadinį mokymą 

pasirašant sutartis dėl įvadiniam

24. Pasiųsta naujai priimti 

pareigūnai į įvadinį 

mokymą pasirašant sutartį
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mokymui skirtų lėšų grąžinimo. dėl įvadiniam mokymui 

skirtų lėšų grąžinimo - 15.

25. Parengti Seimo audito 

komitetui skirtą finansinę 

informaciją apie įstaigos išlaidas 

ir išsiųsti ją  Kalėjimų 

departamentui

25. Parengtos ir pateiktos 

informacijos Kalėjimų 

departamentui apie įstaigos 

išlaidas skaičius - 4

25-31. Buhalterinės 

apskaitos skyrius

25. 2014 m.

26. Parengti Marijampolės 

pataisos namų biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo 2013 metų 

ataskaitų rinkinį

26. Parengtas ir pateiktas 

Kalėjimų departamentui 

Marijampolės pataisos namų 

biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo 2013 m. ataskaitų 

rinkinys - 1

26.2014 m. 

I ketvirtis

27. Parengti Marijampolės 

pataisos namų biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymo ketvirtinius 

ataskaitų rinkinius

27. Parengtų ir pateiktų 

Kalėjimų departamentui 

ketvirtinių biudžeto išlaidų 

sąmatų vykdymo ataskaitų 

rinkinių skaičius - 3

27-29. 2014 m.

28. Parengti Marijampolės 

pataisos namų metinį 2013 metų 

finansinių ataskaitų rinkinį ir 

perduoti duomenis į VSAKIS

28. Parengtas Marijampolės 

pataisos namų metinių 

finansinių ataskaitų rinkinys 

ir perduoti duomenys į 

VSAKIS - 1

29. Parengti Marijampolės 

pataisos namų tarpinius 

finansinių ataskaitų rinkinius ir 

pateikti Kalėjimų departamentui.

29. Parengtų Marijampolės 

pataisos namų tarpinių 

finansinių ataskaitų rinkinių 

ir skaičius - 3

30. Parengti Marijampolės 

pataisos namų 2015 metų 

biudžeto sąmatų projektus ir 

pateikti Kalėjimų departamentui.

30. Parengtas Marijampolės 

pataisos namų 2015 m. 

biudžeto sąmatų projektas 

ir pateiktas Kalėjimų 

departamentui - 1

30. 2014 m. 

II pusmetis

31. Parengti ir pateikti 

Kalėjimų departamentui 

ataskaitas apie vertinimo 

kriterijų vykdymą.

31. Parengtų ir pateiktų 

Kalėjimų departamentui 

ataskaitų apie vertinimo 

kriterijų vykdymą skaičius -  

4.

31-32. 2014 m.

32. Organizuoti pareigūnų 

vykimo ir grįžimo į (iš) tarnybos 

vietą išlaidų kompensavimą.

32. Parengta 4 mokėjimo 

dokumentų paketai.

32. Buhalterinės 

apskaitos skyrius ir 

Administracijos 

reikalų skyrius

33. Vykdyti projekto 33. Prevencinės grupės 33. Direktoriaus 33.2014 m.
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„Prevencinės grupės pareigūnų 
kvalifikacijos tobulinimas11 
veiklas (direktoriaus metinė 
užduotis)

pareigūnams pravesti 
kvalifikacijos tobulinimo 
mokymai pagal 5 veiklas

pavaduotojas ir 
Personalo skyrius

34. Organizuoti bendras pratybas 
su Marijampolės apskrities 
priešgaisrine gelbėjimo valdyba, 
siekiant pasirengti likviduoti 
gaisrus ir kitus įvykius.

34. Pravestos bendros 
pratybos su Marijmaplės 
apskrities priešgaisrine 
gelbėjimo valdyba - 1

34. Direktoriaus 
pavaduotojas, Ūkio 
skyrius

34. 2014 m. 
III ketvirtis

35. Organizuoti pareigūnų 
tarnybinio mokymo ir fizinio ir 
specialaus pasirengimo įskaitų 
laikymą.

35. Pagal direktoriaus 
įsakymu patvirtintą grafiką 
pravestas įskaitų laikymas -  
6 kartai

35. Personalo skyrius 35. 2014 m. 
gegužės mėn.

36. Organizuoti kvalifikacijos 
tobulinimą pataisos namų 
kinologui.

36.1. Pataisos namų 
kinologas pasiųstas į 3 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginius;
36.2. Marijmapolės 
Kinologijos centre kartus su 
Alytaus ir Kybartų pataisos 
namų kinologais pravestos 
bendros kinologų praktinės 
pratybos pagal 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose įgytas teorines 
žinias -  1.

36. Apsaugos ir 
priežiūros skyrius.

36. 2014 m.

37. Analizuoti draudžiamų 
nuteistiesiems turėti daiktų 
patekimo į pataisos namus 
kelius, vietas, laiką, asmenis

37. Parengta draudžiamų 
daiktų patekimo į pataisos 
namus analizė -1.

37-38. Kriminalinės 
žvalgybos skyrius

37.2014 m. 
IV ketvirtis.

38. Vykdyti kriminogeninės 
būklės ir jos pokyčių stebėseną 
bei kontrolę pataisos namuose, 
siekiant pagerinti teisės 
pažeidimų ir nusikalstamų veikų 
prevenciją

38. Parengta kriminogeninės 
būklės analitinių pažymų -  
2

38. 2014 m.

39. Atlikti įeinančių (išeinančių) 
į pataisos namus asmenų, 
įvažiuojančių (išvažiuojančių) 
transporto priemonių į pataisos 
namus netikėtus patikrinimus.

39. Atlikta netikėtų 
patikrinimų -  24

39. Kriminalinės 
žvalgybos skyrius, 
Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

39. 2014 m.

40. Siekiant užtikrinti darbuotojų 40. Parengtos ir pataisos 40-41. Direktoriaus 40. 2014 m.
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saugumą, parengti ir 

direktoriaus įsakymu patvirtinti 
saugaus elgesio taisykles.

namų direktoriaus įsakymu 
patvirtintos „Saugaus 
elgesio dirbant su 
nuteistaisiais minimalios 
taikylės“

pavaduotojas, 
Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

I ketvirtis

41. Atlikti priežiūros postų ir 
budinčiose pamainos esamų 
pareigūnų skaičiaus analizę bei 
teikti direktoriui pasiūlymus dėl 
pareigūnų perskirstymo 
budinčiose pamainose.

41. Atlikta priežiūros postų 
ir budinčiose pamainos 
esamų pareigūnų skaičiaus 
analizės ir pateikti 
pasiūlymai -  4.

41. 2014 m.

03.01.01.03.02 Vykdyti laisvės 
atėmimo vietose 
laikomų asmenų 
išlaikymą, 
priežiūrą ir 
materialinį 
aprūpinimą

1. Atlikti daugiau kratų būriuose, 
kuriuose sukoncentruoti 
nuteistieji, linkę pažeidinėti 
nustatytas vidaus tvarkos 
taisykles, linkę daryti 
nusikaltimus mobiliaisiais 
telefonais (13, 14, 15, 20, 21, 22 
būriai). Šiuose būriuose dažniau 
vykdyti apėjimus.

1. Atlikta kratų
13 būryje -  140
14 būryje -  130
15 būryje -  130
20 būryje -  70
21 būryje -  180
22 būryje -  180

1-3. Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Kriminalinės 
žvalgybos skyrius

1.2014 m. 4284,0

2. Visą nuteistųjų vardu 
gaunamą korespondenciją ir 
siuntas tikrinti rentgeno aparatu 
siekiant užkardinti uždraustų 
daiktų patekimą per atsiųstus 
siuntinius bei korespondenciją 
nuteistiesiems.

2. Tikrinta dienų -  260 2. Kiekvieną darbo 
dieną

3. Tikrinti į nuteistųjų 
parduotuvę atvežamas prekes 
siekiant užkardinti uždraustų 
daiktų patekimą į pataisos namus

3. Atlikti patikrinimus 
kiekvieną kartą atvežant 
prekes.

3- 11. 2014 m.

4. Aiškintis nuteistuosius, kurie 
daro neigiamą įtaką būriuose 
kitiems nuteistiesiems, kurie 
organizuoja uždraustų daiktų 
patekimą į pataisos namus, taip 
pat kurie pataisos namuose 
gamina tokius daiktus patys, 
teikti pasiūlymus dėl tokių 
nuteistųjų tolesnio bausmės 
atlikimo.

4. Atlikta drausminių 
komisijų būriuose -  288.

4-5. Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Kriminalinės 
žvalgybos skyrius, 
Socialinės
reabilitacijos skyrius
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5. Organizuoti drausmės 

komisijas dėl nuteistųjų 
atsisakiusių gyventi būriuose, 
spręsti klausimus dėl tokių 
nuteistųjų tolesnės l/a bausmės 
atlikimo.

5.1. Įvyko drausmės 
komisijos posėdžių -  4.
5.2. Pervesta nuteistųjų po 
drausmės komisijos į būrius, 
kuriuose jie gali gyventi -  
35.

6. Sutikrinti nuteistųjų asmens 
bylų ir įskaitos kortelių skaičių 
pagal faktiškai laikomą 
nuteistųjų skaičių pataisos 
namuose ir areštinėje.

6. Sutikrinta duomenys 
kartų -  2.

6. Įskaitos skyrius

7. Apskaičiuoti nuteistųjų 
elektros prietaisų suvartotos 
elektros energijos išlaidas ir 
išskaičiuoti jas iš nuteistųjų 
asmeninių pinigų

7. Parengta apie nuteistųjų 
elektros prietaisų suvartotos 
energijos kiekį ir 
išskaičiuotus pinigus 
suvestinių informacinių 
pažymų -12.

7. Buhalterinės 
apskaitos skyrius

8. Profilaktiškai ištirti 
nuteistuosius dėl tiuberkuliozės 
kilnojamąja ir stacionaria 
rentgeno įranga.

8. Patikrinti -1100 
nuteistųjų, kas sudaro 96 % 
visų tirtinų asmenų.

8-9. Sveikatos 
priežiūros tarnyba

9. Tirti nuteistuosius dėl ŽIV 
infekcijos.

9. Ištirti 1600 nuteistųjų, kas 
sudaro 99 % visų tirtinų 
asmenų.

10. Užtikrinant pastovų tiekimą 
ir įsipareigojimus vykdyti prekių 
ir paslaugų viešojo pirkimo 
procedūras.

10. Parengtos ir teisiškai 
įvertintos 85 prekių ir 
paslaugų pirkimo sutartys

10-11. Ūkio skyrius

11. Organizuoti pataisos 
namams nereikalingo ilgalaikio 
nekilnojamojo turto perdavimą.

11. Direktoriaus įsakymu 
sudaryta komisija, kuri 
apžiūrėjo ilgalaikį 
nekilnojamą turtą ir pateikė 
pasiūlymą turtą perduoti 
Turto fondui.

12. Skyrus finansavimą, 
įgyvendinti veiklas, reikalingas 
sėkmingam projekto 
„Pusiaukelės narnai", 
finansuojamo iš Norvegijos 
finansinio mechanizmo, 
įgyvendinimui (direktoriaus 
metinė užduotis)

12.1. Parengta projekto 
„Pusiaukelės namai" 
paraiška dėl finansavimo.
12.2. Įvykdytos 
„Pusiaukelės namų" 
projekto veiklos, įrengiant 
patalpas.
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13. Parengti dokumentus ir 
išsiųsti Marijampolės rajono 

apylinkės teismui nuteistųjų, 

kurių atžvilgiu priimtas 

sprendimas taikyti lygtinį 
paleidimą.

13. Marijampolės rajono 

apylinkės teismui išsiųsta 

200 nuteistųjų asmens bylos 

su nutarimu.

13-14. {skaitos 

skyrius

13-14. 2014 m.

14. Organizuoti nuteistųjų 

priėmimus, įteikti jiems 
nuosprendžių, nutarčių nuorašus, 
atsakymus į skundus, 
pareiškimus, prašymus bei teikti 
juridines konsultacijas savo 
kompetencijos ribose.

14.1. Organizuota nuteistųjų 
priėmimų — 152;
14.2. Vieno priėmimo metu 
priimta 30-40 nuteistųjų.

03.01.01.03.05 Teikti teisės aktų

nustatytas

mokamas

paslaugas

nuteistiesiems ir

komunalines

paslaugas

Pravieniškių

gyvenvietei

1. Organizuoti ilgalaikio turto 
įsigijimą.

1. Organizuota ilgalaikio 
turto pirkimų pagal viešųjų 
pirkimų taisykles - 6

1. Ūkio skyrius 1.2014 m. 253,0


