
 

                                                          PATVIRTINTA 

                            Kalėjimų departamento  

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

          direktoriaus 

2019 m. liepos 12 d.                                  

įsakymu Nr. PL-1 
 

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 

 2019-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 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

1 2 3 4 5 6 7 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

R-03 001-01 Lygtinai paleistų, perkeltų į atvirą koloniją ar pusiaukelės namus asmenų procentas ‒ 11,5 

P-03 001-01-02-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 240 

P-03 001-01-02-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 35 

P-03 001-01-02-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 51 

P-03 001-01-02-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo dalis, proc. – 62 

P-03 001-01-02-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų, nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie atlikdami laisvės atėmimo 

bausmę baigė pilną įstaigose taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis (nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus), proc. – 40 

P-03 001-0102-10 Laisvės atėmimo vietose laikomų, nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kuriems įkalinimo laikotarpiu 

teiktas (tęstas) gydymas dėl opioidinės priklausomybės, dalis, proc. – 100 

 
01-02-01 Padidinti 

socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus metinę 

užduotį Marijampolės pataisos namų direktoriui „Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso 

veiksmingumą ir pagerinti jų gyvenimo sąlygas“,  planuojami tokie veiksmai: 

893,0 

Inicijuoti ir organizuoti naujas 

laisvalaikio užimtumo priemones 

nuteistiesiems  

Inicijuotų ir organizuotų 

naujų laisvalaikio užimtumo 

priemonių nuteistiesiems, 

skaičius – ne mažiau kaip 2 

vnt. per kalendorinius metus 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31 
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Motyvuoti nuteistuosius mokytis  

profesinio rengimo suaugusiųjų 

švietimo centruose 

1. Nuteistųjų, nukreiptų 

mokytis vidurinėje 

mokykloje, skaičius – 180. 

2. Nuteistųjų, nukreiptų 

mokytis profesijų, skaičius – 

180. 

3. Nuteistųjų, įgijusių 

specialybę, skaičius – 200. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31 

Organizuoti įstaigoje taikomų 

socialinės reabilitacijos programų 

veiksmingumo vertinimą 

Atliktų įstaigoje taikomų 

socialinės reabilitacijos 

programų (išskyrus 

aprobuotas korekcines 

programas) veiksmingumo  

įvertinimų, skaičius – 1.  

Resocializacijos 

skyrius 

2019-09-01 

Įgyvendinti priemones dėl 

nuteistųjų skundų skaičiaus 

sumažinimo  

Palyginus su 2018 m., 

nuteistųjų skundų skaičiaus 

sumažėjimas, procentais – 

ne mažiau kaip 10 proc.  

Resocializacijos 

skyrius  

2019-12-31 

Plėtoti dinaminės priežiūros 

vykdymą įstaigoje  

Dinaminę priežiūrą vykdyti 

specialiai parengtų ir ją 

vykdančių pareigūnų, 

procentas – ne mažiau kaip 

7 proc. nuo bendro įstaigoje 

dirbančių pareigūnų 

skaičiaus.    

Saugumo valdymo 

skyrius, Veiklos 

organizavimo skyrius 

2019-12-31 

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

įstatymą dėl amnestijos akto  

Įgyvendintas Lietuvos 

Respublikos įstatymas dėl 

amnestijos akto, procentais 

– 100 proc. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2019-03-31 

Skatinant sveiką gyvenimo būdą 

ir siekiant turiningo laisvalaikio 

užimtumo organizuoti vasaros 

spartakiados varžybų vykdymą 

bei spartakiados uždarymą 

1. Nuteistiesiems 

organizuota vasaros 

spartakiada  – 1. 

2. Spartakiados rungčių 

skaičius – 2. 

3. Spartakiadoje 

dalyvavusių nuteistųjų, 

skaičius – 150. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-09-30 

Vykdyti pataisos namuose 

tikslines nuteistųjų socialinės 

reabilitacijos programas 

1. Tikslinių socialinės 

reabilitacijos programų, 

skaičius – 12.  

2. Programose dalyvavusių 

nuteistųjų skaičius – 300. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-23 
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  Vykdyti  veiklą  įgyvendinant 

progresyvų nuteistųjų užimtumo 

modelį 

Organizuota pasitarimų bei 

susitikimų su socialiniais 

partneriais, skaičius – 2. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31  

  Vykdyti narkotinių medžiagų 

kontrolės ir vartojimo prevencijos 

plane numatytas priemones  

1. Suorganizuotų pataisos 

namų darbuotojų 

apsilankymų ne įkalinimo 

įstaigose veikiančioje 

narkomanų reabilitacijos 

įstaigoje skaičius – 1. 

2. Suorganizuota 

apsilankymų įkalinimo 

įstaigose veikiančioje 

narkomanų reabilitacijos 

įstaigoje – 1. 

3. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje ,,Įžanginių 

grupių užsiėmimuose“, 

skaičius – 50. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-29  

  Aktyviai ieškoti galimų 

kandidatų perkėlimui į 

pusiaukelės namus 

1. Palyginus su 2018 m., 

perkeltų nuteistųjų į 

Pusiaukelės namus 

didėjimas, procentais – 5 

proc. 

2. Vykdyta susitikimų dėl 

kandidatų įdarbinimo – 4. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31  

  Vykdyti socialinių įgūdžių 

lavinimo programas ir 

užsiėmimus nuteistiesiems 

1. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje „Elgesys-

Pokalbis-Pasikeitimas“, 

skaičius – 121. 

2. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje „KITOKS“, 

skaičius – 35. 

3. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje 

„RELAKSACIJA“, skaičius 

– 135. 

4. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje „TIK TU IR 

AŠ“, skaičius – 10. 

5. Nuteistųjų, dalyvavusių  

Dailės terapijos programos  

,,R.a.k.t.a.s“ užsiėmimuose, 

skaičius – 50. 

6. Nuteistųjų, dalyvavusių 

Resocializacijos 

skyrius  

2019-12-29  
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,,Smurtinio elgesio artimoje 

aplinkoje korekcijos“ 

programoje, skaičius – 10. 
  Atlikti nuteistųjų savižudybių 

įstaigoje analizę ir numatyti  bei 

įgyvendinti prevencijos 

priemones 

1. Krizių įveikos komandos 

posėdžiuose, apsvarstytų 

linkusių save žaloti ar 

nusižudyti asmenų, pagal 

poreikį ir riziką – 100 proc. 

2. Palyginus su 2018 m.  

linkusių save žaloti ar 

nusižudyti asmenų skaičius 

sumažėjo – ne mažiau kaip 

10 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2019-12-29 

2. 2019-12-31 

 

  Vykdyti efektyvią nuteistųjų 

drausminių ir paskatinimo 

priemonių skyrimo politiką  

1. Pateiktų pasiūlymų dėl  

nuobaudų laisvės atėmimo 

bausmę atliekantiems 

nuteistiesiems skyrimo 

tvarkos aprašo, skaičius – ne 

mažiau kaip 2. 

2. Darbuotojų, dalyvavusių 

pasitarime dėl Paskatinimo 

priemonių Kalėjimų 

departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo 

ministerijos pavaldžiose 

įstaigose laisvės atėmimo 

bausmes atliekantiems 

nuteistiesiems skyrimo 

metodinės rekomendacijų 

tobulinimo, skaičius – ne 

mažiau kaip 2. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31  

  Gerinti socialinio tyrimo išvadų 

rengimo pataisos įstaigose 

kokybę 

Atliktų socialinio tyrimo 

išvadų turinio vertinimo 

skaičius – 20 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31  

  Tobulinti nuteistųjų individualių 

socialinės reabilitacijos planų 

rengimo ir vykdymo sistemą 

pataisos įstaigose 

Patikrintų individualių 

socialinės reabilitacijos 

planų, skaičius – 40. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31  
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  Organizuoti vykdomo socialinio 

projekto „Žalioji oazė“ veiklas 

1. Nuteistųjų, dalyvavusių 

augalų terapijos sodo 

priežiūroje skaičius – 3. 

2. Nuteistųjų, dalyvavusių 

gyvenamosios zonos 

apželdinime gyvomis 

gėlėmis ir jų priežiūroje – 

20. 

3. Daržo priežiūroje 

dalyvavusių nuteistųjų  

skaičius – 5. 

4. Nuteistųjų, dalyvavusių 

vaistažolių ir „terapijos 

sodo“ priežiūroje, skaičius – 

3. 

5. Nuteistųjų, dalyvavusių 

įstaigos prieigose esančių 

„žaliųjų erdvių“ priežiūroje, 

skaičius – 4.    

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31  

03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ 

INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIKLOS METODUS 

01-03-01 Vykdyti saugų ir 

veiksmingą 

laisvės atėmimo 

vietų valdymą 

Vykdyti Kybartų pataisos namų ir 

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-

kalėjimo reorganizavimo 

priemonių planą 

1. Plano priemonių 

įgyvendinimas nustatytais 

terminais – 100 proc. 

2. Perimtos 

reorganizuojamos Kybartų 

pataisos namų kasinės 

išlaidos, procentais – 100 

proc.    

Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

Turto valdymo 

skyrius 

1. 2019-04-01 

2. 2019-05-01 

 

7 678,0 

  Įgyvendinti Marijampolės 

pataisos namų struktūrinius 

pokyčius 

1. Po struktūros pertvarkos 

administracijos padalinių 

skaičiaus sumažėjimas, vnt. 

– 6. 

2. Parengtų ir patvirtintų 

skyrių nuostatų skaičius – 7. 

3. Parengtų ir patvirtintų 

pareigybių aprašymų, 

procentas – 100 proc. 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

1, 2, 3. 2019-02-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti naujai priimtų pataisos 

pareigūnų įvadino mokymo 

organizavimą 

Naujai priimtų pataisos 

pareigūnų, baigusių  

įvadinius mokymus, 

skaičius – 100 proc. 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2019-12-31  
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Stiprinti pataisos namų 

darbuotojų mikroklimatą, gerinti 

darbuotojų ir darbdavių 

santykius, ugdyti darbuotojų 

lojalumą 

Pataisos namų darbuotojams 

suorganizuotų neformalių 

susitikimų ar renginių, 

skirtų darbuotojų 

mikroklimato gerinimui, 

skaičius – ne mažiau 5. 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2019-12-31  

 

 

 

 

Užtikrinti pataisos pareigūnų 

dalyvavimą šaunamųjų ginklų ir 

specialiųjų priemonių 

panaudojimo laisvės atėmimo 

vietose ir kuratorių mokymuose 

1. Apmokytų pareigūnų – 

instruktorių dėl šaunamųjų 

ginklų ir specialiųjų 

priemonių panaudojimo 

laisvės atėmimo vietose, 

skaičius – 6. 

2.  Pataisos pareigūnų, 

baigusių kuratorių 

mokymus, skaičius – 4. 

Veiklos 

organizavimo  

skyrius 

2019-12-31 

  Atrinkti pretendentus mokytis 

pagal Pataisos pareigūno 

modulinę profesinio mokymo 

programą 

Atrinktų pretendentų 

mokytis pagal Pataisos 

pareigūno modulinę 

profesinio mokymo 

programą, skaičius – 5. 

Veiklos 

organizavimo  

skyrius 

2019-12-31  

Tobulinti išlaidų planavimą Prašomų paskirstyti planinių 

asignavimų tarp išlaidų 

straipsnių suma (išskyrus 

sutaupytų lėšų skyrimą 

komunalinių paslaugų) – ne 

didesnė kaip 2 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2019-12-31  

  Organizuoti nuteistųjų teismo 

posėdžius vaizdo konferencijos 

būdu 

Suorganizuotų vaizdo 

konferencijų skaičius – 100 

proc. pagal teismo nutartis. 

Saugumo valdymo 

skyrius. 

2019-12-31  

  Suorganizuoti ir pravesti  

mokymus pataisos įstaigų 

kinologams su tarnybiniais 

šunimis 

Organizuotų ir pravestų 

mokymų, skaičius – 17. 

Kinologijos skyrius 2019-12-31  

  Bendrųjų-planinių kratų metu 

pasitelkti tarnybinius šunis, 

narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų paieškai 

Ne mažiau kaip 30 proc. 

bendrų-planinių kratų.  

Saugumo valdymo 

skyrius, 

Kinologijos skyrius 

2019-12-31  

  Vykdyti narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų paieška 

su tarnybiniais šunimis nuteistųjų 

gyvenamosiose, buitinėse 

patalpose ir lauko teritorijose 

Patikrintų patalpų, objektų 

skaičius – 65.  

Kinologijos skyrius 2019-12-31  

  Siekiant užtikrinti kokybišką Įdiegtų vaizdo registratorių Saugumo valdymo  2019-04-30  
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pareigūnų tarnybinių pareigų 

atlikimą, įdiegta vaizdo 

registratorių sistema 

sistemų ir pradėtų naudoti 

budinčiose priežiūros 

pamainose, skaičius – 1.  

skyrius 

  Atlikti netikėtus budinčiųjų 

pamainų patikrinimus, siekiant 

užtikrinti kokybišką pareigūnų 

tarnybinių pareigų vykdymą bei 

patikrinimo metu užfiksuotų 

pažeidimų skaičiaus mažėjimą 

Atliktų netikėtų budinčiųjų 

pamainų patikrinimų 

skaičius – 96. 

Saugumo valdymo  

skyrius 

2019-05-31  

  Atlikti pataisos namų Saugumo 

valdymo skyriaus veiklos analizę 

už 2018 metus ir pateikti išvadas 

siekiant optimaliai užtikrinti 

nuteistųjų priežiūrą ir apsaugą 

2019 m.  

Parengta ataskaita už     

2018 m., pateiktos išvados – 

1. 

 

 

 

Saugumo valdymo  

skyrius 

2019-09-01  

  Pravesti šaudymo pratybas 

siekiant užtikrinti profesionalų 

pareigūnų elgesį nuteistųjų 

pabėgimų metu ar kitų ypatingų 

situacijų metu 

Pravestų šaudymo pratybų 

skaičius – 2. 

 

Saugumo valdymo  

skyrius 

2019-12-31  

  Stiprinti bendradarbiavimą su 

policija, siekiant didinti 

draudžiamų daiktų patekimo į 

įstaigą, užkardymą 

Organizuota pasitarimų su 

Marijampolės AVPK 

pareigūnais, skaičius – 2. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2019-12-31  

  Turint kriminalinės žvalgybos 

informacijos, kad konkretus 

nuteistasis ilgalaikių pasimatymų 

metu gauna narkotinių medžiagų, 

jų ilgalaikių pasimatymų metu 

organizuoti ir atlikti netikėtas 

kratas, siekiant surasti turimas 

narkotines-psichotropines 

medžiagas ar kitus nuteistiesiems 

turėti draudžiamus daiktus 

Atliktų netikėtų kratų, 

nuteistųjų ilgalaikių 

pasimatymų patalpose, 

skaičius – 7. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2019-12-31  

  Organizuoti nuteistųjų netikėtus 

patikrinimus, siekiant nustatyti 

narkotinių medžiagų ir 

alkoholinių gėrimų vartojimą    

Patikrintų nuteistųjų, dėl 

narkotinių medžiagų ir 

alkoholinių gėrimų 

vartojimo, skaičius – 350. 

 

Saugumo valdymo 

skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2019-12-23  

  Vykdyti antikorupcines 

priemones bausmių vykdymo 

sistemoje 

Pravestų antikorupcinių  

priemonių (paskaitų) 

skaičius – 2. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2019-12-23  
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  Organizuoti nuteistųjų 

radiologinių tyrimų dėl 

tuberkuliozės atlikimą 

Ištirtų nuteistųjų skaičius -  

ne mažiau 90 proc. 

 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

2019-07-01  

  Vykdyti nuteistųjų reabilitaciją 

priklausomų asmenų 

reabilitacijos centre  

1. Perkeltų asmenų į 

reabilitacijos centrą po 

„Įžanginės grupės“ baigimo 

skaičius – 15. 

2. Perkeltų asmenų į po 

reabilitacinį būrį, po 

reabilitacijos baigimo 

skaičius – 10. 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31  

  Įgyvendinti Europos komiteto 

prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį 

žmogaus orumą elgesį ar 

baudimą delegacijos  2018 m. 

balandžio 20 – 27 d. vykusio 

vizito Lietuvoje metu pateiktas 

rekomendacijas 

Įgyvendinimo procentas – 

100 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

2019-12-15  

  Užtikrinti įstaigos valdomo 

nekilnojamojo turto (pastatų, 

inžinierinių statinių ir žemės 

sklypų) efektyvų panaudojimą 

1. Atliktų įstaigos valdomo 

nekilnojamo turto  

vertinimų ir sudarytų 

nenaudojamo ir nereikalingo 

nekilnojamojo turto sąrašų, 

skaičius – 1. 

2. Atliktų įstaigos pasirašytų 

sutarčių dėl nekilnojamo 

turto nuomos ir panaudos 

vertinimų, siekiant nustatyti 

jų pratęsimo tikslingumą, 

skaičius – 1. 

3. Teisės aktų nustatyta 

tvarka organizuotų 

nenaudojamo ir nereikalingo 

nekilnojamojo turto 

perdavimų, procentas – 100 

proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 

 

1. 2019-09-15. 

2, 3. 2019-10-15. 

 

 

  Parengti it įgyvendinti lėšų 

taupymo priemonių planą 

Plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas – 100  proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

2019-12-31  
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  Sukurti ir įdiegti stebėsenos bei 

kontrolės sistemą, užtikrinančią 

komunalinių paslaugų sąnaudų 

sumažinimą 

1. Parengtų rekomendacijų 

dėl taupymo priemonių 

vykdymo, skaičius – 1. 

2. Palyginus su 2018 m. 

sumažintos įstaigos 

komunalinių paslaugų 

sąnaudos – ne mažiau kaip 

10 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

2019-12-31  

  Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus metinę 

užduotį Marijampolės pataisos namų direktoriui ,,Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę“,  planuojami tokie 

veiksmai: 

 

  Didinti nusikalstamų veikų, 

padarytų laisvės atėmimo vietose 

išaiškinamumą 

Palyginti su 2018 m., 

padidėjo nusikalstamų 

veikų, padarytų įstaigoje, 

išaiškinimo skaičius 

procentais – ne mažiau kaip 

5 proc.  

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2019-12-31  

  Organizuoti efektyvų įstaigos 

kriminogeninę būklę įtakojančių 

procesų administravimą  

Gauta pranešimų iš asmenų 

apie padarytas, daromas ar 

rengiamas padaryti 

nusikalstamas veikas ar kt. 

kriminogeninę būklę 

įtakojančius procesus, 

skaičius – ne mažiau kaip 5 

gauti pranešimai kiekvienai 

2019-01-01 užimtai 

Kriminalinės žvalgybos 

skyriaus pareigybei. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2019-12-31  

  Vykdyti nuteistųjų diferenciaciją 

skirstant juos į būrius, siekiant 

sumažinti nuteistųjų, atsisakiusių 

gyventi jiems paskirtame būryje 

skaičių 

Lyginant su 2018 m., 

sumažėjo nuteistųjų, 

atsisakiusių gyventi jiems 

paskirtame būryje skaičius – 

ne mažiau kaip 15 proc.  

Resocializacijos 

skyrius  

2019-12-31  

  Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus metinę 

užduotį Marijampolės pataisos namų direktoriui ,,Optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir 

užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą“,  planuojami tokie veiksmai: 

 

  Užtikrinti įstaigoje vykdomų 

mažos vertės viešųjų pirkimų 

teisėtumą ir stebėseną 

Užtikrinant įstaigoje 

vykdomų mažos vertės 

viešųjų pirkimų teisėtumo 

kontrolę, atliktų vykdomų 

mažos vertės viešųjų 

pirkimų stebėsenų skaičius 

Turto valdymo 

skyrius 

2019-12-31  
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– ne mažiau kaip 5. 

  Organizuoti įstaigoje dokumentų 

valdymo sistemos „DocLogix“ 

plėtros įgyvendinimą 

1. Įstaigoje popierinių 

dokumentų pagrindu 

vykdomų procesų, perkeltų į 

dokumentų valdymo sistemą 

„DocLogix“, skaičius – ne 

mažiau kaip 3. 

2. Įstaigos darbuotojams, 

turintiems įgaliojimus 

pasirašyti dokumentus, 

sudaryta galimybė 

dokumentų valdymo 

sistemoje „DocLogix“ 

pasirašyti kvalifikuotu 

elektroniniu parašu, skaičius 

– 100 proc.   

Veiklos 

organizavimo skyrius 

1. 2019-12-31 

2. 2019-04-01 

 

  Stiprinti įstaigoje dirbančių 

darbuotojų administracinius 

gebėjimus 

Įstaigoje dirbančių asmenų, 

kėlusių kvalifikaciją ne 

mažiau kaip du kartus per 

metus, dalis – ne mažesnė 

kaip 60 proc.  

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2019-12-31  

  Užtikrinti racionalų įstaigai skirtų 

asignavimų naudojimą ir turto 

valdymą 

Kalėjimų departamentui prie 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos 

pateiktų pasiūlymų, dėl 

įstaigos veiklos tobulinimo, 

optimizavimo, kurios būtų 

nukreiptos į racionalų skirtų 

asignavimų naudojimą ir 

turto valdymą, kuriems būtų 

pritarta, skaičius – ne 

mažiau kaip 5.  

Turto valdymo 

skyrius 

2019-12-31  

  Užtikrinti, kad bausmių vykdymo 

sistemos viešųjų pirkimų, kurių 

vertė viršija 5000 Eur su PVM, 

vykdymo procedūros būtų 

atliekamos Kalėjimų 

departamente 

Viešųjų pirkimų, kurių vertė 

viršija 5000 Eur su PVM, 

vykdymo procedūros 

atliktos Kalėjimų 

departamente – 100 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

2019-12-31  

  Užtikrinti pataisos pareigūnų 

dalyvavimą specialaus pareigūnų 

parengimo mokymuose 

Pareigūnų, dalyvavusių 

Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos 

Mokymo centre 

organizuotuose specialaus 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2019-12-31  
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pareigūnų parengimo 

mokymuose, procentas – ne 

mažiau kaip 15 proc. nuo 

bendro įstaigoje dirbančių 

pareigūnų skaičiaus.      

 

 

 Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus metinę 

užduotį Marijampolės pataisos namų direktoriui ,,Užtikrinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime 

laikomų asmenų iškėlimo plano įgyvendinimą“,  planuojami tokie veiksmai: 

 

  Vykdyti Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus – kalėjimo iškėlimo 

plane (toliau – Planas) numatytas 

priemones 

Plane įstaigai nustatytų 

plano kriterijų 

įgyvendinimas, procentais – 

100 proc. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2019-12-31  

  Organizuoti pataisos pareigūnų 

aprūpinimą būtinomis jų 

saugumą garantuojančiomis 

specialiosiomis priemonėmis 

Pataisos pareigūnų, 

dirbančių su atliekančiais 

terminuotą laisvės atėmimo 

bausmę kalėjimo rėžimu 

nuteistaisiais, aprūpintų 

specialiosiomis 

priemonėmis, procentas – 

100 proc. 

Saugumo valdymo 

skyrius, Turto 

valdymo skyrius 

2019-12-31  

01-03-02 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, 

priežiūrą ir 

aprūpinimą 

Atlikti prekių ir paslaugų 

viešuosius pirkimus 

 

Užtikrinti, kad įstaigoje 

savarankiškai atliekami 

pirkimai būtų vykdomi 

skelbiamos apklausos būdu 

– ne mažiau kaip 20 proc. 

nuo visų atliktų pirkimų. 

Turto valdymo 

skyrius                 

2019-12-31 

 

990,0 

  Vykdyti įstaigos remonto darbus, 

susijusius su Lukiškių TI-K 

laikomų asmenų iškėlimo į kitas 

laisvės atėmimo vietų įstaigas 

plano įgyvendinimu 

Įrengti kalėjimo tipo 

patalpas nuteistiesiems ir 

nuteistiesiems iki gyvos 

galvos – 100 proc. 

 

Turto valdymo 

skyrius                 

2019-05-15  

01-03-04 Vykdyti  lytiškai 

plintančių 

infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų 

ligų prevenciją, 

profilaktiką ir 

gydymą 

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 žalą – 100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius, Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2019-12-30 0 

Organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų 

ištyrimą dėl ŽIV ir lytiškai 

plintančių ligų: Kraujo mėginių 

paėmimas ir išsiuntimas į 

laboratoriją 

Asmenų, profilaktiškai 

patikrintų dėl ŽIV, dalis ne 

mažiau 95 proc., dėl lytiškai 

plintančių ligų dalis – ne 

mažiau – 70 proc. 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

2019-12-31 

01-03-05 Teikti teisės aktų 

nustatytas 

Užtikrinti efektyvų finansinių, 

materialinių išteklių valdymą 

1. Gauta lėšų už nuteistųjų 

valgyklos ir patalpų nuomą 

Turto valdymo 

skyrius 

2019-12-31 169,3 
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_________________________________________________ 

mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas 

Pravieniškių 

gyvenvietei 

– 100 proc. 

2. Įstaigai skirtos biudžeto 

lėšos įsisavintos – 100 proc.  

3. Nuteistųjų darbo 

užmokesčiui skirtos lėšos 

įsisavintos – 100 proc. 

Siekiant įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos  Vyriausybės 

programą dėl atsinaujinančių 

energijos šaltinių panaudojimo, 

įstaigoje pastatyti saulės elektrinę 

Kybartų ir Marijampolės  

saulės elektrinių pridavimas 

elektros tinklams ir pradėta 

naudotis paslauga – 100 

proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

2019-12-31 
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