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MARIJAMPOL ĖS PATAISOS NAMŲ 
 2015-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 
(eurais) 

BAUSMIŲ SISTEMA  
01.02.01 Teikti 

nuteistiesiems 
socialinę ir 
psichologinę 
pagalbą 

Vykdantį subkultūros apraiškų 
mažinimo prevencinę priemonę, 
motyvacinių programų „Elgesys 
– Pokalbis- Pasikeitimas“ ir 
„Relaksacija“ mąstymo schemos 
korekcijai bei subkultūros 
reiškinių atpažinimui skirtus 
užsiėmimus vesti neskirstant 
nuteistųjų pagal statusą. 

Vykdomų programų 
pravestų užsiėmimų skaičius 
– 8 (po kartą per ketvirtį). 
 
 

Psichologinė tarnyba 2015-12-31 344 000 

  Vykdyti nuteistiesiems elgesio 
korekcijos ir psichologinės – 
emocinės būklės gerinimo bei 
savižudybių prevencijos, 
postvencijos intervencijos 
programas. 

Pravesta mokymų pagal 
elgesio keitimo motyvacinę 
programą „Elgesys – 
Pokalbis- Pasikeitimas“ ne 
mažiau kaip 40 nuteistųjų. 
 
Prevencinės programos 
„Relaksacija“, skirtos 
adaptacijos problemų, 
suicidinių ketinimų ir 
psichologinių problemų 
turintiems nuteistiesiems, 
dalyvių skaičius -120. 
 
Nuteistiesiems, linkusiems 
save žalotis ar nusižudyti, 
krizių įveikos komandos 
pravestų posėdžių skaičius – 
60. 
 

Psichologinė tarnyba 2015-12-31  



2 
 

Posėdžių metu apsvarstytų 
nuteistųjų skaičius – ne 
mažiau kaip 80. 

  Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl 
nuteistųjų asmenybės. 
 

Parengtų išvadų teismui dėl 
lygtinio atleidimo nuo 
bausmės ar lygtinio 
paleidimo iš pataisos 
įstaigos taikymo. Skaičius 
400 

Psichologinė tarnyba 2015-12-31  

  Organizuoti pataisos namų 
vadovybės lankymusi nuteistųjų 
būriuose atsakant į nuteistųjų 
asmeninius klausimus. 

Organizuotų apėjimų 
surašytų protokolų skaičius 
– 12   
 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius  

2015-12-31  

  Vykdyti pakartotinio 
nusikalstamumo mažinimo 
programas. 

Taikant pakartotinio 
nusikalstamumo progostinę 
metodiką „OASys“ ištirta ne 
mažiau kaip 550 nuteistųjų 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius  

2015-12-31  

  Bendradarbiauti su migracijos 
tarnyba organizuojant asmens 
tapatybės kortelių išdavimą 
nuteistiesiems. 
Vykdyti pataisos namuose 
tikslines nuteistųjų socialinės 
reabilitacijos programas. 

Išduota asmens tapatybę 
patvirtinančių dokumentų -  
170 
 
Vykdytų tikslinių socialinės 
reabilitacijos programų 
skaičius – 12.  
 
Programose dalyvavusių 
nuteistųjų skaičius – ne 
mažiau kaip 200. 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

  

  Organizuoti nuteistųjų švietimą 
apie narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų vartojimo žalą, bei 
ŽIV/AIDS ir kit ų užkrečiamų 
ligų plitimą. 

Supažindinta nuteistųjų apie 
narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų vartojimo žalą – 
100%  

Socialinės 
reabilitacijos skyrius, 
Sveikatos priežiūros 
tarnyba 

2015-12-31  

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

Organizuota vasaros 
spartakiada – 1 
 
Spartakiadoje dalyvavusių 
nuteistųjų skaičius – 
nemažiau 200 nuteistųjų 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2015-08-31  

  Parengti ir patvirtinti pataisos 
namuose vykdomų programų 
aprašus. 

Pagal naują metodiką 
atnaujintų ir pradėtų taikyti  
programų aprašų skaičius- 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2015-12-31 
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12  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu su miesto visuomene 
dalyvauta „Žemės dienos“ 
proga nuteistųjų pagamintų 
inkilėlių kėlimo renginyje. 
 
Įdarbintų nuteistųjų pagal 
trišalę sutartį „ARVI 
cukrus“ fabrike skaičius – 
15 
 
Dalyvauta tarptautinėje 
meno parodoje Lenkijoje 
eksponuojant 20 nuteistųjų 
darbus. 
 
Dalyvauta atnaujinant, 
perdažant miesto tiltą per 
Šešupę  vykdomos akcijos  
„Žydintis tiltas“ metu. 
Nuteistųjų skaičius - 4 
 
Prieš Vėlinių šventes 
tvarkytos miesto kapinės. 
Dalyvaujant ne mažiau  kaip 
5 nuteistiesiems. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-05-30 
 
 
 
 
 
2015-10-31 

 

  Motyvuoti nuteistuosius mokytis  
profesinio rengimo suaugusiųjų 
švietimo centruose 

Nuteistųjų nukreiptų 
mokytis vidurinėje 
mokykloje skaičius – 200 
 
Nuteistųjų nukreiptų 
mokytis profesijų skaičius -
240 
 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2015-12-31  

01.03.01 Vykdyti saugų ir 
veiksmingą 
laisvės atėmimo 
vietų valdymą 

Atlikti pataisos namų Apsaugos 
ir priežiūros skyriaus veiklos 
analizę už 2014 metus ir pateikti 
išvadas siekiant pagerinti teisės 
pažeidimų ir nusikalstamų veikų 
prevenciją 2015 metais. 
 

Parengta ataskaita 
 
 
 

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius,  

2015-03-31 3138010 
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  Paruošti ir pateikti Kalėjimų 

departamentui prie LR TM 
dokumentų projektus, 
reglamentuojančius 
Marijampolės pataisos namų 
kinologijos skyriaus veiklą 

Pateikta dokumentų 
projektų - 1 

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius 

2015-12-31  

  Parengti ekstremalių situacijų 
Marijampolės pataisos namuose 
valdymo planą 

Parengtas ekstremalių 
situacijų Marijampolės 
pataisos namuose valdymo 
planas - 1 

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius 

2015-07-01 
 
 
 

 

  Organizuoti drausmės komisijas 
dėl nuteistųjų atsisakiusių gyventi 
būriuose, sprendžiant klausimus 
dėl tokių nuteistųjų tolesnės 
laisvės atėmimo bausmės vietos 

Pagal drausmės komisijos 
išvadas į būrius kuriuose jie 
gali atlikti bausmę atrinktų 
ir pervestų nuteistųjų 
skaičius - 35 

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius 

2015-12-31  

  Atlikti netikėtus budinčiųjų 
pamainų patikrinimus, siekiant 
užtikrinti kokybišką pareigūnų 
tarnybinių pareigų vykdymą 
 

Atlikta netikėtų patikrinimų 
– 96  
 
 
 

Apsaugos ir 
priežiūros, 
Kriminalinės 
žvalgybos skyriai 

2015-12-31  

  Atlikti įstaigos pareigūnų, 
valstybės tarnautojų ir kitų 
darbuotojų tarnybos ir darbo 
drausmės patikrinimus 

Atlikt ų patikrinimų skaičius 
– 2 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius 

2015-12-31  

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

Parengta kriminogeninės 
būklės analitinių pažymų – 
1 
 
 
 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius 

2015-12-31 
 
 
 
 
 

 

  Kovos su korupcija programos 
įgyvendinimo priemonių metinio 
plano vykdymas. 

Parengta atskaita apie plano 
vykdymą – 2 
 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius 

2015-12-31 
 
 

 

  Vesti duomenis į duomenų bazę 
PRISONIS, dalyvauti sistemos 
trikdžių šalinimo procese bei 
užtikrinti nuolatinį sistemos 
duomenų papildymą. 

Suvesta duomenų – 100 %. Įskaitos skyrius 2015-12-31  

  Siekiant plėtoti socialinę 
partnerystę, pradėti kolektyvines 
derybas su profesinėmis 
sąjungomis 

Susitikimų su profesinėmis 
sąjungomis skaičius – 3 
 
Pasirašytų sutarčių skaičius 

Direktoriaus 
pavaduotojas, 
Personalo skyrius 

2015-12-31  
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- 1 
  Organizuoti Marijampolės 

pataisos namų geriausio 
pareigūno rinkimus. 

Apdovanotų išrinktų 
pareigūnų skaičius – 3. 

Personalo skyrius 
 

  

  Reguliariai ir aktualiai informuoti 
visuomenę apie įstaigos veiklą. 

Parengta naujienų įstaigos 
interneto svetainėje bei 
pranešimų žiniasklaidai – 20   

Administracijos 
reikalų skyrius 
 

  

  Organizuoti kandidatų atrankas 
laisvoms statutinių valstybės 
tarnautojų pareigybėms 
Marijampolės pataisos namuose 
užimti 

Organizuota kandidatų 
atrankų į laisvas statutinių 
valstybės tarnautojų 
pareigybes Marijampolės 
pataisos namuose skaičius  – 
6 
 
Priimtų į pareigas statutinių 
valstybės tarnautojų skaičius 
- 6 

Personalo skyrius 
 
 

2015-12-31 
 
 
 
 

 

  Pasiųsti naujai priimtus 
pareigūnus į įvadinį mokymą 
pasirašant sutartis dėl įvadiniam 
mokymui skirtų lėšų grąžinimo 
Pasiųsti pareigūnus į šaunamųjų 
ginklų ir specialiųjų priemonių 
panaudojimo laisvės atėmimo 
vietose mokymus  ir kuratorių 
mokymu. 

Pasiųsti naujai priimti 
pareigūnai į įvadinį 
mokymą pasirašant sutartį 
dėl įvadiniam mokymui 
skirtų lėšų grąžinimo – 1 
 
Pasiųstų naujai priimtų 
pareigūnų į šaunamųjų 
ginklų ir specialiųjų 
priemonių panaudojimo 
laisvės atėmimo vietose 
mokymus skaičius – 4 
 
Pasiųstų pareigūnų į 
Kuratorių mokymus 
skaičius - 14 

Personalo skyrius 2015-12-31  
 

  Vykdyti projekto „Prevencinės 
grupės pareigūnų kvalifikacijos 
tobulinimas“ veiklas 
(direktoriaus metinė užduotis) 

Prevencinės grupės 
pareigūnams pravesti 
kvalifikacijos tobulinimo 
mokymai pagal 3 veiklas 

Personalo skyrius 2015-12-31  

  Organizuoti pareigūnų tarnybinio 
mokymo ir fizinio ir specialaus 
pasirengimo įskaitų laikymą 

Pagal direktoriaus įsakymu 
patvirtintą grafiką pravestas 
įskaitų laikymas – 6 kartai 

Personalo skyrius 2015-12-31  

  Organizuoti kvalifikacijos 
tobulinimą pataisos namų  

Kvalifikacijos tobulinimo 
renginių, kuriuose dalyvavo 

Personalo skyrius 2015-12-31  
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kinologams kinologai skaičius – 4 
 
Apmokytų pagal programas 
tarnybinių šunų skaičius - 3 

  Organizuoti profilaktinių 
radiologinių tyrimų dėl 
tuberkuliozės atlikimą 

Asmenų, kurie turi būti 
profilaktiškai patikrinti dėl 
tuberkuliozės, dalis ne 
mažiau 96 proc. 

Sveikatos priežiūros 
tarnyba 

2015-12-31  

  Organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų 
ištyrimą dėl ŽIV ir lytiškai 
plintančių ligų. 

Asmenų, kurie turi būti 
profilaktiškai patikrinti dėl 
ŽIV, dalis ne mažiau 90 
proc., dėl lytiškai plintančių 
ligų dalis – ne mažiau   - 70 
proc. 

Sveikatos priežiūros 
tarnyba 

2015-12-31  

  Teikti ataskaitą dėl atliktų  tyrimų 
dėl ŽIV ir lytiškai plintančių ligų 

Ataskaitų skaičius -12 (1 per 
mėnesį) 

Sveikatos priežiūros 
tarnyba 

2015-12-31  

  Mažinti sąmatų keitimų apimtis Prašomų paskirstyti planinių 
asignavimų tarp išlaidų 
straipsnių suma ne didesnė 
kaip 2 proc. (išskyrus 
sutaupytų lėšų skyrimą 
komunalinių paslaugų 
įsiskolinimo mažinimui) 

Buhalterinės 
apskaitos skyrius 
 

2015-12-31  

  Mažinti kreditorinį įsiskolinimą 100 proc. skirtų lėšų 
komunalinėms paslaugoms 
panaudojimas 

Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2015-12-31  

  Atlikti kratas būriuose, kuriuose 
sukoncentruoti nuteistieji, linkę 
pažeidinėti nustatytas vidaus 
tvarkos taisykles, linkę daryti 
nusikaltimus mobiliaisiais 
telefonais. 
 

Atlikta kratų  
13 būryje – 75 
14 būryje – 80  
15 būryje – 80  
20 būryje – 40 
21 būryje – 165 
 
 

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius 

2015-12-31  

  Vykdyti uždraustų daiktų 
patekimo į įstaigos teritoriją 
užkardinimą. 

Nuteistiesiems siunčiamos 
korespondencijos ir siuntų 
tikrinimo dienų skaičius – 
260 
 
Atlikta į nuteistųjų 
parduotuvę vežamų prekių 
patikrinimų – 100 proc. 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius 
 
 
 
Kriminalinės 
žvalgybos, Apsaugos 
ir priežiūros skyrius 

2015-12-31 
 
 
 
 
2015-12-31 
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Atlikt ų netikėtų patikrinimų 
nuteistųjų būriuose 
užkardinant narkotinių 
medžiagų ir alkoholio 
vartojimą skaičius – 4 
 
Atlikta drausminių komisijų  
būriuose – 288. 
 
Parengta draudžiamų daiktų 
patekimo į įstaigą analizė 

01.03.02 Vykdyti laisvės 
atėmimo vietose 
laikomų asmenų 
išlaikymą, 
priežiūrą ir 
materialin į 
aprūpinimą 

Užtikrinti asmenų naudojamų 
papildomų elektros prietaisų 
elektros apmokėjimą 

Parengtų suvestinių 
informacinių pažymų 
skaičius  - 12 

Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2015-12-31 1289057 
 

  Centralizuotai vykdyti prekių ir 
paslaugų viešojo pirkimo 
procedūras 

Įvykdytų viešųjų pirkimų 
skaičius per Centrinę 
perkančiąją organizaciją 
skaičius nuo visų pirkimų 
skaičiaus – 80 % 

Ūkio skyrius 2015-12-31  

  Parengti dokumentus ir išsiųsti 
Marijampolės rajono apylinkės 
teismui nuteistųjų, kurių atžvilgiu 
priimtas sprendimas taikyti 
lygtinį paleidimą .   

Marijampolės rajono 
apylinkės teismui išsiųsta 
200 nuteistųjų asmens bylų 
su nutarimu. 

Įskaitos skyrius 2015-12-31  

01.03.05 Teikti teisės aktų 
nustatytas 
mokamas 
paslaugas 
nuteistiesiems ir 
komunalines 
paslaugas 
Pravieniškių 
gyvenvietei 

Taupant Valstybės biudžeto 
lėšas, efektyviai naudoti pajamas 
iš patalpų nuomos 
 

Organizuota ilgalaikio turto 
pirkimų pagal viešųjų 
pirkimų taisykles – 10 
 
Kreditinio įsiskolinimo už 
ilgalaikį turtą nebuvimas 

Ūkio skyrius 
 
 
 
Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2015-12-31 
 
 
 
2015-12-31 
 
 
 

86886 

  Organizuoti tarnybinio šuns 
įsigijimą 
 

Įsigyti tarnybinių šunų 
skaičius - 1 

Ūkio skyrius 2015-07-01  

01.03.08 Vykdyti laisvės Įsigyti investicijų projekto Projekto vykdymo dalis Direktoriaus 2015-12-31 52132 
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atėmimo vietų 
modernizavimo 
programą ir 
užtikrinti 
materialinės 
techninės bazės 
atnaujinimą 

„Marijampolės pataisos namų 
nuteistųjų bendrabučio 
rekonstravimas į kamerinio tipo 
patalpas“ įgyvendinimui 
reikalingas projektavimo 
paslaugas. 
 

įvykdyta – 100 proc. 
 
Įsigyta: 
Statinio bendrosios 
ekspertizės paslauga; 
Darbo projekto rengimo 
paslauga; 
Statybos techninio projekto 
ekspertizės paslauga. 

pavaduotojas, Ūkio 
skyrius 

  Vykdyti programos LT14 
„Pataisos, įskaitant bausmes be 
įkalinimo“, finansuojamos 2009 -
2014 m. Norvegijos finansinio 
mechanizmo lėšomis, tiesioginio 
finansavimo projektų veiklą 
„Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo 
pataisos įstaigose, skaičiaus 
sumažinimas įsteigiant 4 naujas 
atviro tipo pataisos įstaigas“ ir 
vykdyti Marijampolėje, Sporto g. 
3A esančių patalpų remonto 
darbus 

Pradėti eksploatuoti 
Marijampolės pusiaukelės 
namai – 1 
 
Į pusiaukelės namus 
perkeltų nuteistųjų skaičius 
- 20 

Direktoriaus 
pavaduotojas, Ūkio 
skyrius 

2015-12-31  

Iš viso asignavimų: 4910085 

 
______________________________________________________ 


