PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos
direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.
įsakymu Nr. V-234
PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas
01-02-01

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
Atsakingi vykdytojai
vienetai ir reikšmės
03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

Padidinti
socialinės
680,0
reabilitacijos
veiksmingumą.
Vertinimo kriterijai:
P-03 001-0101-01 Nuteistųjų įgijusių specialybę, skaičius (vnt.) – 170.
P-03 001-0101-02 Dirbančių nuteistųjų dalis, laikomų laisvės atėmimo vietose, proc. – 46.
P-03 001-0101-03 Resocializacijos veiksmingumo lygis (lygtinai paleistų ir bendrai paleistų asmenų santykis), proc. – 25.
P-03 001-0101-04 Nuteistųjų neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 53.
P-03 001-0101-05 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas skaičius, ne mažiau kaip vnt. 150.
P-03 001-0101-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymas procentais – 63.
P-03 001-0101-08 Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius vienam šimtui įkalintų asmenų), vnt. – 60.
P-03 001-0101-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė
pilną įstaigose taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis, proc. - 30.
Skatinti nuteistųjų fizinį Įrengti
sporto
aikštynai
TVS
2020-12-01
aktyvumą
ir
sveiką Pirmajame, Antrajame ir
gyvenseną, įrengiant sporto Trečiajame sektoriuose.
aikštynus
Vykdyti
Resocializacijos Atlikta
Resocializacijos
Pirmojo, Antrojo ir
2020-12-31
skyriaus
specialistų skyriaus specialistų rengiamų Trečiojo sektorių RS
rengiamų
pakartotinio pakartotinio nusikalstamumo
nusikalstamumo
elgesio elgesio rizikos vertinimų ir
rizikos
vertinimų
ir socialinio tyrimo išvadų

2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
socialinio tyrimo išvadų
atitikties
kokybei
patikrinimus
Gerinti
nuteistųjų
individualių
Resocializacijos
planų
rengimo kokybę

Gerinti
nuteistiesiems
(suimtiesiems)
skiriamų
nuobaudų
dokumentinės
medžiagos rengimo kokybę
Efektyvinti
resocializacijos
sektoriuose

nuteistųjų
procesą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
patikrinimų – kiekvieną
ketvirtį ne mažiau kaip po 3,
kiekviename sektoriuje.
Parengta
pažyma
apie
Resocializacijos
planus,
peržiūrėjus ne mažiau kaip
50
individualių
Resocializacijos
planų
(kiekviename sektoriuje) –
parengta po 1 pažymą
kiekviename sektoriuje su
pastabomis ir siūlymais.
Organizuota pasitarimų su
įstaigos RS, SVS, TVS bei
KD KŽV KŽS specialistais
dėl situacijos, susijusios su
nuobaudų skyrimu (kai KD
panaikina nuobaudą) – 2.
1. Inicijuotas raštas į KD dėl
įstaigos pareigūnų pareigybių
sąrašo pakeitimo (sumažinti
7 (septynias) jaunesniųjų
specialistų
pareigybes)
suderinimo;

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-01

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

VOS

1. 2020-07-01

2.
Įstaigos
pareigūnų
pareigybių sąraše panaikinta
7 (septynios) jaunesniųjų
specialistų pareigybės, gavus
KD suderinimą;

VOS

2. 2020-07-01

3.
Įstaigos
darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį,
pareigybių sąraše papildomai

VOS

3. 2020-07-01

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

3
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
įsteigta
7
(septynios)
užimtumo
specialistų
pareigybės.
Gerinti
Resocializacijos 1. Organizuota atvirų durų
skyriaus darbuotojų prestižą diena pataisos namuose,
siekiant
pritraukti
darbuotojus, bei gerinant
pareigūno profesijos prestižą
– 1.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Užtikrinti
elektroninės
nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo
metodikos
„OASYS“
versijos
naudojimą

Organizuoti
nuteistųjų
(suimtųjų)
informavimą
apie
naujos
redakcijos
Bausmių vykdymo kodekso
ir
Suėmimo
vykdymo
įstatymo
nuostatų
įgyvendinimą

2. Vietų, skirtų profesiniam
ugdymui užpildymas – 100
proc.
Visų nuteistųjų, kurie atitinka
LR BVK 157 str. 3 d.
nuostatas, kurios įsigalioja
nuo 2020-07-01, pakartotinio
nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimai pagal metodiką
„OASYS“ perkelta į
e-OASYS sistemą – 100
proc.
1. Organizuoti susirinkimai
su
visais
nuteistaisiais
(suimtaisiais), kurių metu
nuteistieji
bei
suimtieji
informuoti
apie
naujos
redakcijos
Bausmių
vykdymo
kodekso
ir
Suėmimo vykdymo įstatymo
nuostatų įgyvendinimą – po
1 susirinkimą kiekviename
sektoriuje.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VOS

1. 2020-10-31

VOS

2. 2020-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-07-01

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

1. 2020-08-01

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

4
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvertinti galimybes dėl
nuotolinio darbo nuteistųjų
resocializacijos priemonių
vykdymo užtikrinimo
Užtikrinti
suimtųjų
ir
nuteistųjų naudojimąsi RIP
Organizuoti
teisingumo
plėtojimą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
2. Atnaujinta informacija
kamerose
esančiuose
segtuvuose (stenduose) apie
aktualių
teisės
aktų
pasikeitimus – 100 proc.
Atlikta analizė ir pateikti
pasiūlymai dėl nuotolinio
darbo
nuteistųjų
resocializacijos priemonėms
vykdyti užtikrinimo – 1.
Užtikrinta – 100 proc.

atkuriamojo 1. Organizuotas susitikimas
(mediacijos) su
Lietuvos
probacijos
tarnybos mediatoriais dėl
bendradarbiavimo – po 1
kiekviename sektoriuje.

2.
Mediacijos
taikymui
atrinktų ir perduotų Lietuvos
probacijos
tarnybos
mediatoriams atvejų skaičius
– ne mažiau, kaip po 1
kiekviename sektoriuje.
Organizuoti
laipsniško Sukurta vertintojų komanda
Resocializacijos
srityje –
po
1
kiekviename
dirbančių
specialistų sektoriuje.
funkcijų diferencijavimą

Bendradarbiaujant
su Pasirengimo
rinkimų
komisijomis, organizacinių

rinkimams
priemonių

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2. 2020-08-01

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-01

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS,
VOS
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31
1. 2020-10-01

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2. 2020-12-31

Direktoriaus
pavaduotojai,
kuruojantys veiklą
Pirmajame, Antrajame
sektoriuose,
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

5
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
tinkamai
organizuoti įgyvendinimas – 100 proc.
išankstinį
balsavimą
Lietuvos
Respublikos
Seimo
rinkimuose,
užtikrinti tinkamą politinės
reklamos sklaidą
bei
rinkiminės
kampanijos
agitacijos metu – kandidatų
į Lietuvos Respublikos
Seimą galimybę susitikti su
nuteistaisiais
Mažinti
nuteistųjų
ir 1.Užsieniečių, dalyvaujančių
suimtųjų užsieniečių atskirtį užimtumo
priemonėse
skaičius – 100 proc.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

1. 2020-12-31

2. Atnaujinta ir pateikta
informacija
užsienio
kalbomis
įstaigoje
laikomiems
užsienio
piliečiams –100 proc.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2. 2020-12-31

3.Naujai
atvykusiems
užsienio piliečiams parengta
ir pateikta informacija apie
galimybę kreiptis į savo
šalies
ambasadą
arba
konsulatą – 100 proc.
nuteistųjų Atnaujintas Krizinių situacijų
savižudybių valdymo priemonių planas.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

3. 2020-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-10-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

Gerinti
(suimtųjų)
prevenciją
Organizuoti
vykdomo „Žalioji
oazė“
veikloje
socialinio projekto „Žalioji dalyvavusių
nuteistųjų
oazė“ veiklas
skaičius – ne mažiau kaip
2019 m.

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

6
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Plėtoti
nuteistųjų Sudarytos
sąlygos
savarankiškas veiklas
nuteistiesiems
užsiimti
savanoriška veikla – 100
proc.
visiems
besikreipiantiems.
Organizuoti
nuteistųjų 1. Organizuotas susitikimas
profesinį ugdymą
nuteistiesiems su profesinių
mokyklų atstovais, pristatant
profesinio
ugdymo
programas
–
po
1
kiekviename
sektoriuje.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

1. 2020-09-01

2. Vietų, skirtų profesiniam
Pirmojo, Antrojo ir
2. 2020-12-31
ugdymui užpildymas – 100 Trečiojo sektorių RS
proc.
Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
metinę užduotį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui „Padidinti nuteistųjų
resocializacijos proceso veiksmingumą ir pagerinti jų gyvenimo sąlygas“, vykdyti šiuos veiksmus:
Įgyvendinti
Lietuvos Pasirengta ir 2020-07-01
Direktoriaus
2020-07-01
Respublikos
bausmių pradėtos taikyti Lietuvos
pavaduotojai,
vykdymo
kodekso Respublikos
bausmių
kuruojantys veiklą
nuostatas, susijusias su vykdymo kodekso nuostatos, Pirmajame, Antrajame
nuteistųjų
lygtiniu susijusios
su
nuteistųjų
ir Trečiajame
paleidimu.
lygtiniu paleidimu – 100
sektoriuose,
proc.
visiems
įstatymo
Pirmojo, Antrojo ir
reikalavimus atitinkantiems Trečiojo sektorių RS
nuteistiesiems.
Vykdyti nuteistųjų alkoholio Parengta programa, skirta
ir narkotinių medžiagų nuteistųjų
alkoholio
ir
vartojimo prevenciją
narkotinių
medžiagų
vartojimo
prevencijai

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

7
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Organizuoti
nuteistųjų
tėvystės
skatinimo
programos įgyvendinimą
Organizuoti
bendras
nuteistųjų ir jų artimųjų
šventes

Skatinti
nuteistuosius
dalyvauti projekte „Langas į
nuteistojo pasaulį“
Organizuoti
įstaigoje
bausmę atliekančių asmenų
atskirą izoliuotą laikymą
pagal elgesį ir taikomą
režimą
Organizuoti
nuteistųjų,
kuriems suteikta teisė vykti
be sargybos ar palydos,
apgyvendinimą
naujai
įrengtose patalpose prie
Pirmojo sektoriaus
Organizuoti
nuteistųjų
užimtumą,
padidinant
personalo skaičių

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
vykdyti – programa pradėta
vykdyti visuose sektoriuose.
Parengta programa nuteistųjų
tėvystės
skatinimui
programa pradėta vykdyti
visuose sektoriuose.
Organizuotos
bendros
nuteistųjų ir jų artimųjų
šventės – ne mažiau 3
renginiai per metus.

Projekte „Langas į nuteistojo
pasaulį“ dalyvavo – ne
mažiau 30 nuteistųjų.
Atlikta įstaigoje bausmę
atliekančių nuteistųjų atranka
į atskirą izoliuotą jų laikymą
pagal elgesį ir taikomą
režimą
–
100
proc.
nuteistųjų.
Nuteistieji, kuriems suteikta
teisė vykti be sargybos ar
palydos, apgyvendinti naujai
įrengtose patalpose prie
Pirmojo
sektoriaus,
užtikrinant jų priežiūrą - iki
2020-10-01.
Padidintas
darbuotojų,
dirbančių
pagal
darbo
sutartis,
nuteistųjų
užimtumui
organizuoti

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

Direktoriaus
pavaduotojai,
kuruojantys veiklą
Pirmajame, Antrajame
ir Trečiajame
sektoriuose,
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS,
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

2020-12-31

TVS,
direktoriaus
pavaduotojas,
kuruojantis veiklą
Trečiajame sektoriuje,
Trečiojo sektoriaus
SVS
VOS

2020-10-01

2020-12-31

2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

8
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
Asignavimai
Įvykdymo
vertinimo kriterijai, mato
Atsakingi vykdytojai
( tūkst.
terminas
vienetai ir reikšmės
eurų)
skaičius – ne mažiau 6
darbuotojai
kiekviename
sektoriuje.
Gerinti
nuteistųjų Pasirašytos
naujos
Pirmojo, Antrojo ir
2020-12-31
resocializaciją
bendradarbiavimo sutartys Trečiojo sektorių RS
dėl nuteistųjų reabilitacijos
gerinimo – ne mažiau 5.
Didinti
darbuotojų Darbuotojų,
kėlusių
VOS
2020-12-31
kvalifikaciją
kvalifikaciją
nuteistųjų/suimtųjų
nuteistųjų/suimtųjų
resocializacijos srityje
resocializacijos srityje, dalis
nuo įstaigoje resocializacijos
srityje dirbančių darbuotojų
skaičiaus – ne mažiau kaip
30 proc.
Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
metinę užduotį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos „Optimizuoti išteklių valdymo
procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą“, planuojami tokie veiksmai:
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Mažinti
(suimtųjų)
skundų skaičių

01-02-08

Plėtoti laisvės
atėmimo
vietose

nuteistųjų 1.Organizuotas pasitarimas
pateikiamų dėl dažniausiai nuteistųjų
pateikiamų
skundų
pagrįstumo
ir
parengta
pažyma su siūlymais – 1.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

1. 2020-12-31

2. Lyginant su 2019 m.,
nuteistųjų
(suimtųjų)
pateikiamų skundų skaičiaus
sumažėjimas
procentais
įstaigoje – ne mažiau kaip 10
proc.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2. 2020-12-31

0

9
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

socialinių
įgūdžių
lavinimo
programas
Organizuoti
ir
vykdyti
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos
aprobuotą socialinių įgūdžių
lavinimo
programą
nuteistiesiems
01-03-01

Organizuota tikslinių grupių
užsiėmimai - ne mažiau kaip
po vieną tikslinę grupę
kiekviename sektoriuje.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

Vykdyti saugų
ir veiksmingą
laisvės atėmimo
vietų valdymą.

13444,24

Organizuoti
ir
vykdyti Elektroninių
stebėjimo
priemones,
mažinančias priemonių
taikymas
už
nuteistųjų pabėgimų riziką
laisvės
atėmimo
vietos
įstaigos
teritorijos
išvykusiems nuteistiesiems,
ne mažiau kaip 14 atvejų
įstaigoje.
Inicijuoti susitikimus su Inicijuotų tokių susitikimų
teritorinių
policijos skaičius – 1.
komisariatų,
kurių
aptarnaujamose teritorijose
yra
įstaigos,
vadovais,
siekiant
numatyti
papildomas
priemones
nuteistųjų, kuriems suteikta
teisė išvykti už pataisos
įstaigos ribų, kontrolei
stiprinti.

Trečiojo sektoriaus
SVS

2020-12-31

Direktoriaus
pavaduotojai,
kuruojantys veiklą
Pirmajame, Antrajame
sektoriuose,
Pirmojo, Antrojo
sektorių SVS

2020-09-01

10
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Organizuoti
pareigūnų Suorganizuotų
pratybų
praktinius
mokymus skaičius – 1.
(pratybas) veikti ypatingų
situacijų metu (riaušės,
įkaitų paėmimas, pareigūno
užpuolimas ir pan.).
Atlikti įstaigos perimetro 1. Pasirašyta projektavimo
apsaugos
techninių sutartis
dėl
Antrojo
priemonių modernizavimą, sektoriaus vaizdo stebėjimo,
siekiant
atsisakyti elektroninių
apsaugos
ginkluotos
apsaugos priemonių
įdiegimo
bokšteliuose ir nukreipiant vidiniame
ir
išoriniame
pareigūnus
nuteistųjų perimetre.
priežiūros vykdymui
2.
Gavus
projektą,
organizuotas
viešasis
pirkimas rangos darbams
atlikti.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

2020-12-31

TVS

1. 2020-08-01

TVS

2. 2020-09-01

3. Atlikti projekte numatyti
TVS
3. 2020-12-31
darbai – ne mažiau 60 proc.
Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
metinę užduotį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui „Pagerinti įstaigos
kriminogeninę būklę“, vykdyti šiuos veiksmus:
Mažinti
nuteistųjų Mažinant
subkultūros
subkultūros apraiškas
apraiškas ir konfliktų tarp
nuteistųjų skaičių, Pirmajame
ir Antrajame sektoriuose
lokaliniai sektoriai suskirstyti
į mažesnius.

Direktoriaus
pavaduotojai,
kuruojantys veiklą
Pirmajame, Antrajame
sektoriuose,
Pirmojo, Antrojo
sektorių SVS

2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

11
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
nuteistųjų Įrengti nuolatiniai pareigūnų
postai
kiekviename
gyvenamajame korpuse ar
būryje (priklausomai nuo
išsidėstymo).

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Kontroliuoti
judėjimą

Užtikrinti
nuteistųjų
kontrolę

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

TVS

2020-12-31

veiksmingą 1. Įrengtos vaizdo stebėjimo
priežiūrą
ir kameros bendro naudojimo
patalpose ir kiemuose –
Pirmajame ir Antrajame
sektoriuose – iki 2020-12-01.

TVS,
Pirmojo ir Antrojo
sektorių SVS

1. 2020-12-01

2. Trečiajame sektoriuje
įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros bendrojo naudojimo
patalpose ir kiemuose.

TVS,
Trečiojo sektoriaus
SVS

2. 2020-07-01

3. Pirmojo ir Antrojo sektorių
lokaliniuose
sektoriuose
įrengtos būrius atskiriančios
tvoros (įėjimus/išėjimus su
telefonspynėmis
ir
elektromagnetiniais
užraktais), siekiant užtikrinti
veiksmingą
nuteistųjų
priežiūrą ir kontrolę.

TVS vedėjas
Pirmojo ir Antrojo
sektorių SVS

3. 2020-12-31

4. Antrajame
sektoriuje
įrengtas
apšvietimas
gyvenamojoje zonoje ir
apsaugos perimetre.

TVS

4.2020-12-31

5. Įrengti pasivaikščiojimo
kiemeliai,
Pirmajame

TVS

5. 2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Padidinti daiktų, kurie nėra
įtraukti į nuteistiesiems
leidžiamų turėti daiktų
sąrašą
užkardymo
efektyvumą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
sektoriuje – 4, Trečiajame
sektoriuje – 10.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1.
Atlikta
netikėtų,
kontrolinių
įeinančių
(išeinančių) į (iš) įstaigą
darbuotojų ir kitų asmenų
apžiūrų bei jų daiktų
patikrinimų – ne rečiau kaip
2
kartus
per
mėnesį,
kiekviename sektoriuje.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

1. 2020-12-31

2. Atlikta į nuteistųjų
parduotuvę tiekiamų prekių
atitikimo Pataisos įstaigų
vidaus tvarkos taisyklių 18
priedo
reikalavimams,
patikrinimų ne mažiau, kaip
2 patikrinimai, kiekviename
sektoriuje.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

2. 2020-12-31

3.
Atlikta
prevencinių
priemonių ir kratų Įstaigoje,
tikslu užkardyti, rasti ir
paimti nuteistiesiems turėti
draudžiamų daiktų – ne
mažiau kaip 50.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

3. 2020-12-31

4. Reaguota į kiekvieną
neleistinų
nuteistiesiems
turėti daiktų permetimą,
atliekant kratą pasitelkus

Direktoriaus
pavaduotojai,
kuruojantys veiklą
Pirmajame, Antrajame

4. 2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įgyvendinti
nuostatas,
taikomas
nuteistųjų
drausminimui,
numatytas
LR
administracinių
nusižengimų kodekso 589
str. 331 p.
Užtikrinti
vaizdo
registratorių
naudojimą
bendrųjų ir planinių kratų
metu

Užtikrinti
ikiteisminio
tyrimo procedūros vykdymą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
pareigūnus iš kitų sektorių –
kiekvieną kartą po fiksuoto
permetimo.

5.
Rotuota
pareigūnų
budinčiosiose pamainose –
ne mažiau kaip 20 proc.
Įsteigta atskira pareigūnų
grupė LR administracinių
nusižengimų kodekso 589
str. 33¹ p.
nuostatų
įgyvendinimui;
kodekso
nuostatos taikytos nuteistųjų
drausminimui.
Vaizdo
registratorių
naudojimas
bendrųjų,
planinių ir neplaninių kratų
metu. Užfiksuota suimtųjų
(nuteistųjų)
daromų
pažeidimų
vaizdo
registratorių pagalba – ne
mažiau kaip 100 proc.
Nustačius pareigūnų teisėtų
nurodymų nevykdymo ir
pasipriešinimo pareigūnams
atvejus, pradėti ikiteisminiai
tyrimai – 100 proc. atvejų.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ir Trečiajame
sektoriuose,
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

5. 2020-12-31

VOS

2020-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

2020-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

2020-12-31

Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
metinę užduotį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui „Padidinti nuteistųjų
resocializacijos proceso veiksmingumą ir pagerinti jų gyvenimo sąlygas“, vykdyti šiuos veiksmus:

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
Asignavimai
Įvykdymo
vertinimo kriterijai, mato
Atsakingi vykdytojai
( tūkst.
terminas
vienetai ir reikšmės
eurų)
Organizuoti
Pirmojo Organizuotas
Pirmojo
TVS
2020-12-30
sektoriaus
nuteistųjų sektoriaus
nuteistųjų
gyvenamojo
pastato, gyvenamojo
pastato,
pažymėto plane indeksu pažymėto plane indeksu
15O2p,
pertvarkymą
į 15O2p,
pertvarkymas
į
kamerų tipo patalpas ir kamerų tipo patalpas ir
pasivaikščiojimo kiemelių pasivaikščiojimo
kiemelių
įrengimą
įrengimas – 67 proc. nuo
statybos vertės.
Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
metinę užduotį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui „Optimizuoti išteklių
valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą“, vykdyti šiuos veiksmus:
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Organizuoti
pareigūnų
mokymus

specialius Pareigūnų,
dalyvavusių
pasirengimo organizuotuose
specialaus
pareigūnų
pasirengimo
mokymuose,
dalis
nuo
bendrojo įstaigoje dirbančių
pareigūnų skaičiaus – ne
mažiau kaip 50 proc.
Didinti
parengtų Parengtų
elektroninių
elektroninių
dokumentų dokumentų skaičius nuo
skaičius
bendrojo įstaigos dokumentų
skaičiaus didėjimas lyginant
su 2019 m. – ne mažiau kaip
10 proc.
Pateikti
Kalėjimų 1.
Pateiktų
Kalėjimų
departamentui pasiūlymus departamentui
pasiūlymų
dėl
įstaigos
veiklos (raštu) dėl įstaigos veiklos
tobulinimo, optimizavimo tobulinimo, optimizavimo,
dėl racionalaus asignavimų siekiant racionaliau naudoti
panaudojimo
ir
turto žmogiškuosius išteklius ir
valdymo
valdyti turtą ir asignavimus,
skaičius – ne mažiau kaip 3
pasiūlymai.

VOS

2020-12-31

Direktoriaus
pavaduotojai,
Struktūrinių padalinių
vadovai

2020-12-31

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

2020-12-31
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Užtikrinti
Kalėjimų
departamento direktoriaus
patvirtintų
Kalėjimo
departamento
bei
jam
pavaldžių įstaigų 2020 metų
I ir II pusmečių išorinės ir
vidinės
komunikacijos
planų vykdymą
Parengti Darbuotojų darbo
apmokėjimo sistemą

Parengti
įstaigos
administracijos struktūros
bei
valdymo
schemos
projektus, orientuotus į
įstaigai skirtų asignavimų
taupymą bei vadovaujančių
darbuotojų
skaičiaus
mažinimą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2. Organizuotas nereikalingo
ilgalaikio turto nurašymas
teisės aktų nustatyta tvarka
per 2020 m.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

2020-12-31

3. Parengta pažyma apie
ilgalaikio turto nurašymą – 1.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS
Direktoriaus
pavaduotojai,
kuruojantys veiklą
sektoriuose,
direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
Struktūrinių padalinių
vadovai
Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas

2020-12-31

VOS

2019-12-31

Užtikrintas
Kalėjimų
departamento
direktoriaus
patvirtintų
Kalėjimų
departamento
bei
jam
pavaldžių įstaigų 2020 metų
I ir II pusmečių išorinės ir
vidinės komunikacijos planų
vykdymas – 100 proc.
Parengta Darbuotojų darbo
apmokėjimo
sistema,
atsižvelgiant į LR valstybės
ir
savivaldybių
įstaigų
darbuotojų
darbo
apmokėjimo ir komisijų
narių atlygio už darbą
įstatymo naują redakciją – iki
2020-05-01.
Kartu
su
Kalėjimų
departamento
direktoriaus
įsakymu sudaryta darbo
grupe
parengti
įstaigos
administracijos struktūros bei
valdymo struktūros schemos
projektai, orientuoti į įstaigai
skirtų asignavimų taupymą

2020-12-31

2020-05-01

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

01-03-02

Priemonės
pavadinimas

Vykdyti laisvės
atėmimo
vietose laikomų
asmenų
išlaikymą,
priežiūrą ir
materialinį

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
bei
vadovaujančių
darbuotojų
skaičiaus
mažinimą

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengti
ir
patvirtinti 1. Parengtas ir patvirtintas
Priešgaisrinės saugos 2020- Priešgaisrinės saugos 20202023 m. priemonių planą
2023 m. priemonių planas ir
pateiktas
Kalėjimų
departamentui – iki 2020-0331.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

1. 2020-03-31

2.
Priemonių
plano
įgyvendinimas
nustatytais
terminais – 100 proc.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

2. 2020-12-31

3. Parengta ataskaita apie
plano
priemonių
įgyvendinimą – 2.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

3. 2020-12-31

4. Organizuotų priešgaisrinės
saugos pratybų skaičius – 1.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

4. 2020-12-31

5. Parengta pažyma apie
organizuotas priešgaisrinės
saugos pratybas – 2.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

5. 2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

2626,0
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užtikrinti
pareigūnų 1. Atliktas telefoninio ryšio
saugumą ir gerinti darbo sistemos (trasų), telefoninių
sąlygas
aparatų modernizavimas.

TVS

1. 2020-10-01

2. Modernizuotas Antrojo
sektoriaus postas kontrolės ir
praleidimo punkte Nr.3,
įrengiant bei atnaujinant
įėjimus
(išėjimus)
su
elektromagnetiniais užraktais
bei signalizacijomis.

TVS

2. 2020-12-01

3. Atliktos rangos darbų
pirkimo
procedūros,
pasirašytos
sutartys
su
rangovais
dėl
KPP-1
ginklinės
ir
transporto
apžiūros kiemo Antrajame
sektoriuje remonto.

TVS

3. 2020-12-01

4.
Pataisos
pareigūnai
aprūpinti būtinosiomis jų
saugumą garantuojančiomis
specialiosiomis
priemonėmis.
Gerinti nuteistųjų laikymo 1. Atliktos langų ir durų
sąlygas
pirkimo
procedūros,
pasirašytos
sutartys
su
tiekėjais.

TVS

4. 2020-12-01

TVS

1. 2020-08-31

2. Nusidėvėję langai ir durys
pakeisti į naujus – 100 proc.

TVS

2. 2020-12-31

aprūpinimą.

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Organizuoti
bendrabučio
12O2p,
Pirmajame
sektoriuje, remonto darbus,
kamerų
tipo
patalpų
nuteistųjų apgyvendinimo
įrengimui

Organizuoti pastato 12N2p
Antrajame
sektoriuje
remonto darbus, pertvarkant
paprastojo būrio patalpas į
kamerų tipo patalpas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
3.
Gerinant
nuteistųjų
laikymo sąlygas, atliktos
Administracinio
pastato
1B4p, esančio Pašulių g. 14,
Pravieniškių
k.,
Kaišiadorių r., rangos darbų
pirkimo
procedūros,
pasirašytos
sutartys
su
rangovais.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

TVS

3. 2020-08-01

4. Baigti Administracinio
pastato
1B4p,
esančio
Pašulių g. 14, Pravieniškių
k., Kaišiadorių r., remonto
darbai,
pakeista
pastato
paskirtis iš administracinės į
specialiąją, skirtą nuteistųjų
apgyvendinimui.
1. Atliktos rangos darbų
pirkimo
procedūros,
pasirašytos
sutartys
su
rangovais.

TVS

4. 2020-12-31

TVS

1. 2020-09-01

2. Atlikta dalis darbų, ne
mažiau kaip už 200 tūkst.
Eur, skirtų šio bendrabučio
remontui.
1. Atliktas pastato remonto
projektavimo
paslaugų
pirkimas, pasirašytos sutartys
su paslaugos teikėju.

TVS

2. 2020-12-31

TVS

1. 2020-09-01

TVS

2. 2020-12-31

2. Parengti pastato remonto
rangos pirkimo dokumentai

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
ir
pateikti
Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos
pirkimo
vykdymui.
Organizuoti patalpų, skirtų Parengta pirkimo paraiška ir
nuteistųjų resocializacijos sutartis dėl modulinių pastatų
priemonėms
vykdyti įsigijimo ir pateikta KD.
užtikrinimą
Organizuoti Pirmojo ir Parengtos Pirmojo ir Antrojo
Antrojo sektorių teritorijų sektorių
teritorijų
topografinių
nuotraukų topografinės nuotraukos.
parengimą,
reikalingą
inžinerinių
sistemų,
vandentiekio,
nuotekų,
inžinerinių perimetro tvorų
rekonstrukcijos
projekto
parengimui.
Organizuoti
visų
KD Kreiptasi
į
KD
dėl
prevencinės
grupės prevencinės
grupės
Pravieniškių pataisos namų- Pravieniškių pataisos namųatvirosios
skyriaus atvirosios skyriaus pareigūnų
pareigūnų
aprūpinimą aprūpinimo taktine uniforma
taktine
uniforma
bei bei ekipuote.
ekipuote
Vykdyti viešųjų pirkimų Atlikti
prevenciniai
prevencijos kontrolę
patikrinimai viešųjų pirkimų
srityje (pasirinktinai pagal
aktualumą) - ne rečiau kaip
kartą per pusmetį.
Užtikrinti
įstaigos Įstaigos
darbuotojų,
darbuotojų, dalyvaujančių dalyvaujančių viešuosiuose
viešuosiuose
pirkimuose, pirkimuose, sąrašas sudarytas
sąrašo atnaujinimą
(atnaujintas) – kiekvienais
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

TVS

2020-12-31

TVS

2020-09-01

Pravieniškių padalinio
Prevencinės grupės
vadas

2020-10-01

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas

2020-12-31

TVS

2020-06-01
ir
2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
kalendoriniais metais ne
vėliau kaip iki birželio 1 d. ir
iki gruodžio 1 d.
Užtikrinti sklandų perėjimą 1. Parengtas Veiksmų planas
prie
Bendros
viešojo dėl įstaigos pasirengimo
sektoriaus finansų valdymo pereiti prie Bendros viešojo
informacinės sistemos
sektoriaus finansų valdymo
informacinės sistemos
ir
pateiktas
Finansų
ministerijai.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Pasirengti centralizuotam
buhalterinės
apskaitos
tvarkymo
funkcijos
atlikimui
Stiprinti
Resocializacijos
skyrių
specialistų
kompetencijas ir gebėjimus

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas

1. 2020 01-28

2.
Atlikti
pasirengimo
viešojo sektoriaus finansų
valdymo
informacinės
sistemos diegimo darbai
nustatytu laiku.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas

2. 2020-06- 29

3. Bendros buhalterinės
apskaitos
informacinės
sistemos (toliau- BBAIS)
įdiegimas
gamybinėje
aplinkoje.
Atlikta BBAIS
veikimo
stebėsena, parengta veiksmų
plano įgyvendinimo ataskaita
ir
pateikta
Finansų
ministerijai – 1.
Visi
dirbantys
Resocializacijos
skyrių
specialistai ne mažiau kaip
vieną kartą kėlė kvalifikaciją
KD
Mokymo
centro
organizuojamuose
mokymuose.

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas

3. 2020-09-01

TVS

2020-09-07

VOS

2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
1. Suteikta metodinė pagalba
karjeros valstybės tarnautojų
pareigybių
aprašymų
rengimo
klausimais
struktūrinių
padalinių
vadovams – ne mažiau kaip 1
kartą.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Inicijuoti įstaigos karjeros
VOS
1. 2020-07-01
valstybės
tarnautojų
pareigybių
aprašymų
peržiūrą, atsižvelgiant į
Valstybės
tarnautojų
pareigybių aprašymo ir
vertinimo
metodiką,
patvirtintą
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2. Peržiūrėtų ir naujai
VOS
2. 2020-07-01
2020 m. kovo 10 d. patvirtintų karjeros valstybės
nutarimu Nr. 213 „Dėl tarnautojų pareigybių – 100
Lietuvos
Respublikos proc.
Vyriausybės
2018
m.
lapkričio 28 d. nutarimu Nr.
1176
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
valstybės
tarnybos
įstatymo
įgyvendinimo“ pakeitimo“
Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
metinę užduotį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui „Optimizuoti išteklių
valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą“, vykdyti šiuos veiksmus:
Užtikrinti,
kad
prekių, Prekės, paslaugos ar darbai
Direktoriaus
2020-12-31
paslaugų ir darbų įsigijimas įsigyti per bausmių vykdymo vyriausiasis patarėjas,
atliekamas per bausmių sistemos
centrinės TVS
vykdymo sistemos centrinės perkančiosios organizacijos
perkančiosios organizacijos katalogą, kai jame yra
katalogą
paskelbtos
preliminarios
pirkimo
sutartys
reikalingoms įsigyti prekėms,
paslaugoms ar darbams –
100 proc.
Organizuoti
vienetinių Vienetinių pirkimų paraiškų
Direktoriaus
2020-12-31
pirkimų paraiškų pateikimą pateikimas
Kalėjimų vyriausiasis patarėjas,
Kalėjimų
departamentui departamentui kaip centrinei
TVS

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

22
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
kaip centrinei perkančiajai
organizacijai
Parengti Pirmojo sektoriaus
aptvėrimo rekonstrukcijos
techninį projektą ir atlikti
ekspertizę
Sumažinant
elektros
energijos,
vandens
ir
nuotekų,
šiluminės
energijos
suvartojimo
vidutinius kiekius vienam
asmeniui

Parengti ir pateikti paraišką
Viešųjų investicijų plėtros
agentūrai
Organizuoti
ir
vykdyti
Valstybės kontrolės ir TM
CVAS audito ataskaitose
pateiktas rekomendacijas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
perkančiajai organizacijai –
100 proc.
Parengtas Pirmojo sektoriaus
aptvėrimų
rekonstrukcijos
techninis projektas ir atlikta
ekspertizė – 100 proc.
1. Taupus ir racionalus
biudžeto lėšų panaudojimas
ir efektyvus valstybės turto
valdymas,
sumažinant
elektros energijos, vandens ir
nuotekų, šiluminės energijos
suvartojimo
vidutinius
kiekius vienam asmeniui,
palyginus su 2019 m. – ne
mažiau kaip 5 proc.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

2020-12-31

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS

1. 2020-12-31

2. Parengta pažyma dėl 2020
Direktoriaus
m. taupymo plane (vidutinių vyriausiasis patarėjas,
kiekių vienam asmeniui TVS
palyginus su 2019 m.
sumažinimo)
numatytų
priemonių vykdymą.
Parengta ir pateikta paraiška
Direktoriaus
Viešųjų investicijų plėtros vyriausiasis patarėjas,
agentūrai
(dėl
pastatų
TVS
modernizavimo) – iki 202005-31.
Organizuotas
Valstybės
Direktoriaus
kontrolės ir TM CVAS audito vyriausiasis patarėjas,
ataskaitose, pateiktose 20152019 m., rekomendacijų
įvykdymas ir apie įvykdymą
informuotas
Kalėjimų

2. 2020-12-31

2020-05-31

2020-05-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Organizuoti
netinkamų/nereikalingų
pastatų
(statinių)
nugriovimą ir išregistravimą
nekilnojamojo turto registre

Organizuoti naujų modulių
įstaigos reikmėms įrengimą
Antrajame ir Trečiajame
sektoriuose
01-03-04

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
departamentas – iki 2020-0531.
Teisės aktų nustatyta tvarka
organizuotas
netinkamų/nereikalingų
pastatų
(statinių)
nugriovimas
ir
išregistravimas
nekilnojamojo turto registre
– iki 2020-10-30.
Naujai
įrengti
moduliai
įstaigos reikmėms – iki
2020-10-01.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas

2020-10-30

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,

2020-10-01

Vykdyti lytiškai
plintančių
infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų
ligų prevenciją,
profilaktiką ir
gydymą.

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

57,75

Stiprinti
nuteistųjų Paruošta
ir
išdalinta
sąmoningumą
ŽIV/AIDS lankstinukų ŽIV/AIDS bei
bei hepatito tematika
hepatito tematika ir išdalinta
nuteistiesiems
Pirmajame,
Antrajame ir Trečiajame
sektoriuose – po 150
kiekviename sektoriuje.
Organizuoti
nuteistųjų Naujai atvykusieji nuteistieji
švietimą apie narkotinių ir supažindinti apie narkotinių
psichotropinių
medžiagų ir psichotropinių medžiagų
vartojimo
žalą,
bei vartojimo sukeliamą žalą –
ŽIV/AIDS
ir
kitų 100 proc.
užkrečiamų ligų plitimą

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS

2020-12-31
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Priemonės
kodas

01-03-05

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Užtikrinti
rekomendacijų Rekomendacijos užtikrintos
Kalėjimų
departamentui – 100 proc.
prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžioms įstaigoms,
užtikrinant sklandžią šių
įstaigų veiklą valstybės
lygio
ekstremalios
situacijos,
paskelbtos
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2020
m.
vasario 26 d. nutarimu Nr.
152,
metu
(patvirtintų
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos
2020-06-17 įsakymu Nr. V167) vykdymą
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai
TVS,
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS,
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

2020-12-31

Teikti
teisės
aktų nustatytas
mokamas
paslaugas
nuteistiesiems
ir komunalines
paslaugas
–
Pravieniškių
gyvenvietei.

340,0

Užtikrinti
efektyvų 1.Gauta lėšų už nuteistųjų
finansinių,
materialinių valgyklos ir patalpų nuomą išteklių valdymą
100 proc.
2. Surinktų pajamų įmokų
pervesta Finansų ministerijai,
-100 proc.

TVS

2020-12-31
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
3. Pervesta VMI surinkto
PVM -100 proc.

Užtikrinti savalaikį darbo Nuteistųjų
darbo
užmokesčio
mokėjimą užmokesčiui skirtos lėšos
nuteistiesiems, dirbantiems išmokėtos proc. – 100.
ūkio darbus
Asignavimų iš viso (€)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

TVS

2020-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

17148,0

Santrumpų paaiškinimas:
SVS – Saugumo valdymo skyrius
VOS – Veiklos organizavimo skyrius
TVS – Turto valdymo skyrius
RS – Resocializacijos skyrius
KD – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

_______________________________

