
PATVIRTINTA 
Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus
2016 m. d. įsakymu Nr. PL- Ą

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 
2016-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. eurų)

BAUSMIŲ SISTEMA
01.02.01 Padidinti

socialinės
reabilitacijos
veiksmingumą

1. Vykdyti elgesio keitimo 
motyvacinę programą „Elgesys- 
Pokalbis-Pasikeitimas“.

1. Nuteistųjų, dalyvavusių 
programoje, skaičius -  40.

Psichologinė tarnyba 2016-12-23 344,00

2. Vykdyti nuteistiesiems 
kognityvinę mąstymo schemų 
keitimo programą „KITOKS44

3. Nuteistųjų, dalyvavusių 
programoje, skaičius - 80.

3. Vykdyti prevencinę programą 
„RELAKSACIJA44 adaptacijos 
problemų, suicidinių ketinimų ir 
psichologinių problemų 
turintiems nuteistiesiems.

3. Nuteistųjų, dalyvavusių 
programoje, skaičius- 120.

4. Krizių įveikos komandos 
posėdžiuose, apsvarstyti linkusius 
save žaloti ar nusižudyti asmenis.

4. Nuteistųjų, dalyvavusių 
programoje, skaičius -  100

5. Įrengti trumpalaikių 
pasimatymų patalpas, kuriose 
pasimatyme dalyvaujantys 
asmenys neatskiriami vienas nuo 
kito, taip pat patalpą, specialiai 
pritaikytą pasimatyti su vaikais.

5. Trumpalaikių 
pasimatymų patalpos 
įrengtos nustatytu laiku -  
100 proc.

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Ūkio skyrius

2016-04-01

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

6.1. Nuteistiesiems 
perskaitytų paskaitų skaičius 
-10.
6.2. 3.2. Paskaitose 
dalyvavusių nuteistųjų 
skaičius -  200.

Socialinės
reabilitacijos skyrius, 
Sveikatos priežiūros 
tarnyba

2016-12-23

7. Apmokyti pataisos pareigūnus 
elgesio su vaikais pasimatymų

7. Pravesta mokymų - 1 
Apmokyta pareigūnų -  7.

Psichologinė tarnyba 2016-04-10



2

metu ypatumų, taip pat sukurti 
paprastas, aiškias, šiuolaikiškas ir 
lengvai prieinamas asmenų 
pasimatymų su nuteistaisiais 
sklaidos priemones .
8. Organizuoti nuteistųjų 
švietimą apie narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo žalą, bei ŽIV/AIDS ir 
kitų užkrečiamų ligų plitimą.

8. Naujai atvykusieji 
nuteistieji supažindinti apie 
narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų vartojimo žalą -  
100%.

Socialinės
reabilitacijos skyrius, 
Sveikatos priežiūros 
tarnyba

2016-12-30

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

9.1. Nuteistiesiems 
organizuota vasaros 
spartakiada -  1.

9.2. spartakiadoje 
dalyvavusių nuteistųjų 
skaičius -  200 nuteistųjų.

9-17. Socialinės 
reabilitacijos skyrius

2016-09-30

10. Vykdyti pataisos namuose 
tikslines nuteistųjų socialinės 
reabilitacijos programas.

10. Tikslinių socialinės 
reabilitacijos programų 
skaičius -  12. 
Programose dalyvavusių 
nuteistųjų skaičius -250.

2016-12-23

11. Parengti ir patvirtinti pataisos 
namuose naujai vykdomų 
programų aprašus.

11. Pagal naują metodiką 
parengta ir pradėti taikyti 
naujų programų aprašai - 1.

2016-11-30

12. Motyvuoti nuteistuosius 
mokytis profesinio rengimo 
suaugusiųjų švietimo centruose

12.1. nuteistųjų nukreiptų 
mokytis vidurinėje 
mokykloje skaičius -  200.

12.2. nuteistųjų nukreiptų 
mokytis profesijų skaičius - 
240.

2016-09-01

13. Vykdyti veiklą įgyvendinant 
progresyvų nuteistųjų užimtumo 
modelį.

13. Atnaujinta nuteistųjų 
laisvalaikio užimtumo 
grafikai pagal pasikeitusias 
laikymo sąlygas ir 
socialinės reabilitacijos 
priemones - 4

2016-03-10

14. Efektyvinti individualaus 
poveikio priemonių 
(paskatinimai, nuobaudos) 
taikymą nuteistiesiems.

14.1. padidintas paskatinimo 
priemonų skaičius -  10%;
14.2. sumažintas drausminių 
nuobaudų skaičius -  10 %.

2016-12-30
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15. Organizuoti vykdomo 
socialinio projekto „Žalioji oazė“ 
veiklas.

15.1. pravestas „Žaliosios 
palangės11 konkursas.

15.2. Nuteistųjų, 
dalyvavusių Augalų 
terapijos sodo priežiūroje 
skaičius -  2.

15.3. Nuteistųjų, 
dalyvavusių Augalų 
terapijos daržo priežiūroje, 
skaičius - 2.

15.4. Nuteistųjų, 
dalyvavusių apželdinime 
gyvomis gėlėmis, skaičius - 
10.

2016-05-15

2016-11-01

2016-09-30

2016-11-01

16. Gerinti socialinio tyrimo 
išvadų rengimo kokybę.

16. Patikrinta socialinio 
tyrimo išvadų - 50.

2016-12-30

17. Organizuoti nuteistųjų 
individualių socialinės 
reabilitacijos planų savalaikio 
rengimo ir vykdymo patikrą.

17. Patikrinta Socialinės 
reabilitacijos planų 
sudarymo kokybė ir 
vykdymas - 22 būriai.

2016-09-30

01.03.01 Vykdyti saugų ir 
veiksmingą 
laisvės atėmimo 
vietų valdymą

1. Organizuoti Marijampolės 
pataisos namų geriausio 
pareigūno rinkimus.

1. Apdovanota išrinktų 
pareigūnų skaičius -  3.

Personalo skyrius 2016-01-31 3 145,00

2. Reguliariai ir aktualiai 
informuoti visuomenę apie 
įstaigos veiklą.

2. Parengta naujienų įstaigos 
interneto svetainėje bei 
pranešimų žiniasklaidai -  52

Administracijos 
reikalų skyrius

2016-12-31

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

3.1. organizuota kandidatų 
atrankų į laisvas statutinių 
valstybės tarnautojų 
pareigybes Marijampolės 
pataisos namuose skaičius -  
8.
3.2. priimtų į pareigas 
statutinių valstybės 
tarnautojų skaičius -  22.

3-9. Personalo 
skyrius

2016-12-15

4. Pasiųsti naujai priimtus 
pareigūnus į įvadinį mokymą.

4.1. naujai priimti 
pareigūnai pasiųsti į įvadinį

2016-12-15
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Pasiųsti pareigūnus į šaunamųjų 
ginklų ir specialiųjų priemonių 
panaudojimo laisvės atėmimo 
vietose mokymus ir kuratorių 
mokymus.

mokymą -  22.
4.2. apmokyta pareigūnų 
šaunamųjų ginklų ir 
specialiųjų priemonių 
panaudojimo laisvės 
atėmimo vietose -  4.
4.3. pasiųsta pareigūnų į 
Kuratorių mokymus 
skaičius -  9.

5. Organizuoti susitikimus su 
vidurinių mokyklų ar gimnazijų 
abiturientais, siekiant 
supažindinti su pataisos 
pareigūno profesija

5. Susitikimų su vidurinių 
mokyklų ar gimnazijų 
abiturientais skaičius -  5.

2016-07-31

6. Viešinti pataisos pareigūno 
profesiją, apsilankant 
savivaldybės seniūnijose.

6. Aplankytų savivaldybės 
seniūnijų skaičius - 4.

2016-07-31

7. Organizuoti asmenų atrankas 
mokytis pagal Pataisos pareigūno 
modulinę profesinio mokymo 
programą.

7.1. organizuotų atrankų 
skaičius -  2.

2016-08-31

Skelbti informaciją apie asmenų 
atrankas mokytis pagal Pataisos 
pareigūno modulinę profesinio 
mokymo programą aplinkinių 
savivaldybių žiniasklaidoje

7.2. informacijos aplinkinių 
savivaldybių žiniasklaidoje 
skelbimo kartai -  2.

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

8. Įskaitų laikymo kartai -  
6.

2016-05-31

9. Organizuoti kvalifikacijos 
tobulinimą pataisos namų 
kinologams.

9.1. Organizuotų renginių 
skaičius -1 1 .
9.2. apmokytų pagal 
programas tarnybinių šunų 
skaičius -  3.

2016-12-23

10. Organizuoti nuteistųjų 
teismo posėdžiu vaizdo 
konferencijos būdu.

10. Suorganizuota vaizdo 
konferencijų -  80.

Įskaitos skyrius. 2016-12-30

11. Užtikrinti darbuotojų saugos, 
sveikatos ir priešgaisrinės

11.1. parengtas 
Marijampolės pataisos namų

Ūkio skyrius, 
Administracijos

2016-06-01
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apsaugos nustatytus 
reikalavimus.

darbuotojų saugos ir 
sveikatos bei gaisrinės 
saugos instrukcijų rengimo 
ir instruktavimo tvarkos 
aprašas -  1;
11.2. atnaujintos gaisrinės 
saugos instrukcijos -  100 %.
11.3. Pagal atnaujintas 
gaisrinės saugos instrukcijas 
instruktuotų darbuotojų 
skaičius - 100 proc.
11.4. Su tvarkos aprašu 
supažindintų asmenų 
skaičius -  100 proc. 
darbuotojų.

reikalų skyrius

12. Bendradarbiaujant su 
Marijampolės apskrities 
priešgaisrine gelbėjimo valdyba, 
vykdyti praktinius gaisrinės 
saugos mokymus darbuotojams.

12.1. pravesta mokymų -  1;
12.2. mokymuose 
dalyvavusių darbuotojų 
skaičius -  30.

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Ūkio skyrius

2016-09-01

13. Stiprinti bendradarbiavimą su 
policija, užkardant neteisėtą 
narkotikų apyvartą laisvės 
atėmimo vietų įstaigose.

13. Organizuota pasitarimų 
su Marijampolės apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnais - 1

13-15. Kriminalinės 
žvalgybos skyriaus

2016-10-31

14. Atlikti korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
nustatymą Marijampolės pataisos 
namuose, apibendrinti veiklos 
sritis, kuriose egzistuoja 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybė.

14.1. parengta korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
išvada -  1.
14.2. atlikta PN pareigūnų 
pateikiamų duomenų apie 
važiavimo išlaidų 
kompensavimą kontroliniai 
patikrinimai -  4.

2016-08-15

2016-12-30

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

15. Atlikta netikėtų 
budinčiųjų pamainų 
patikrinimų -  96.

2016-12-30

16. Organizuoti nuteistųjų 
netikėtus patikrinimus, siekiant 
nustatyti narkotinių medžiagų ir 
alkoholinių gėrimų vartojimą.

16. Atliktų patikrinimų 
skaičius -  4.

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Kriminalinės 
žvalgybos skyrius, 
Socialinės
reabilitacijos skyrius

2016-12-23
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17. Pasirašytinai supažindinti 
priimamus į tarnybą ar į darbą 
valstybės tarnautojus ir 
darbuotojus apie baudžiamąją ir 
drausminę atsakomybę už 
įvykdytas korupcinio pobūdžio ir 
kitas nusikalstamas veikas.

17. Pagal priimamų į 
tarnybą ar darbą asmenų 
skaičių.

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius

2016-12-23

18. Vykdyti antikorupcines 
priemones bausmių vykdymo 
sistemoje.

18. Atlikta antikorupcinių 
priemonių (paskaitų) 
skaičius -  4.

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius

2016-07-29

19. Atlikti pataisos namų 
Apsaugos ir priežiūros skyriaus 
veiklos analizę už 2015 metus ir 
pateikti išvadas siekiant pagerinti 
teisės pažeidimų ir nusikalstamų 
veikų prevenciją 2016 metais.

19. Ataskaita parengta už 
2015 m., pateiktos išvados ir 
numatytos prevencijos 
priemonės -  1.

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

2016-03-31

20. Pravesti šaudymo pratybas 
siekiant užtikrinti profesionalų 
pareigūnų elgesį nuteistųjų 
pabėgimų metu ar kitų ypatingų 
situacijų metu.

20. Pravesta šaudymo 
pratybų -  4.

20-21 .Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

2016-11-30

21. Atnaujinti „Marijampolės 
pataisos namų darbuotojų 
iškvietimo ir perspėjimo apie 
gresiančią ar susidariusią 
ekstremaliąją situaciją schemą11, 
kopiją pateikti Kalėjimų 
departamentui

21. Atnaujinta ir įsakymu 
patvirtinta „Marijampolės 
pataisos namų darbuotojų 
iškvietimo ir perspėjimo 
apie gresiančią ar 
susidariusią ekstremaliąją 
situaciją schema" -  1

2016-01-15

22. Kinologijos skyriuje 
papildomai įrengti teorinių 
mokymų klasę.

22. {rengta mokymų klasė -  
1. '

22-23. Kinologijos 
skyrius

2016-07-01

23. Suorganizuoti ir pravesti 
kvalifikacijos kėlimo kursus 
pataisos įstaigų kinologams su 
tarnybiniais šunimis

23. Pravesta mokymų -  8. 2016-12-23

24. Pravesti pratybas, kurių metu 
pagal Marijampolės pataisos 
namų direktoriaus patvirtintą 
„Marijampolės pataisos namų 
darbuotojų iškvietimo ir 
perspėjimo apie gresiančią ar

24. Pravestos pratybos -  1. Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

2016-06-01
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susidariusią ekstremaliąją 
situaciją schemą" į tarnybą 
kviečiami visi laisvi nuo tarnybos 
pareigūnai.
25. Organizuoti nuteistųjų 
radiologinių tyrimų dėl 
tuberkuliozės atlikimą

25. Ištirtų nuteistųjų 
skaičius - ne mažiau 90 %.

25-26.Sveikatos 
priežiūros tarnyba

2016-11-30

26. Organizuoti suimtųjų ir 
nuteistųjų ištyrimą dėl ŽIV ir 
lytiškai plintančių ligų: 
Kraujo mėginių paėmimas ir 
išsiuntimas į laboratoriją.

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

2016-12-30

27. Tobulinti išlaidų planavimą. 27. Prašomų paskirstyti 
planinių asignavimų tarp 
išlaidų straipsnių suma ne 
didesnė kaip 2 proc. 
(išskyrus sutaupytų lėšų 
skyrimą komunalinių 
paslaugų ir socialiniam 
draudimui įsiskolinimo 
mažinimui).

Buhalterinės 
apskaitos skyrius

2016-12-28

28. Vykdyti narkotinių kontrolės 
ir vartojimo prevencijos plane 
numatytas priemones

28.1. suorganizuota 
apsilankymų ne įkalinimo 
įstaigose veikiančioje 
narkomanų reabilitacijos 
įstaigoje -  1.
28.2. suorganizuota 
apsilankymų įkalinimo 
įstaigose veikiančioje 
narkomanų reabilitacijos 
įstaigoje -  1.

28-31. Socialinės 
reabilitacijos skyrius

2016-12-23

29. Organizuoti nuteistųjų 
perkėlimo į Pusiaukelės namus 
procesą.

29. Atrinkti kandidatus 
pagal parengtus atrankos 
kriterijus -  20.

30. Suaktyvinti nuteistiesiems 
skiriamų paskatinimų perkeliant į 
lengvąją grupę skaičių.

30. Padidėjo asmenų 
laikomų lengvojoje grupėje 
skaičius.

31. Vykdyti nuteistųjų 
trumpalaikių išvykų į namus 
suteikimą.

31. Išleista asmenų 
išvykoms į namus -  35.

01.03.02 Vykdyti laisvės 1. Centralizuotai vykdyti prekių 1. Užtikrintas centralizuotai Ūkio skyrius 2016-12-16 1387,00
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atėmimo vietose 
laikomų asmenų 
išlaikymą, 
priežiūrą ir 
materialinį 
aprūpinimą

ir paslaugų viešojo pirkimo 
procedūras.

vykdytų prekių ir paslaugų 
viešojo pirkimo procedūrų 
augimas -  3 %.

2. Siekti užkardinti uždraustų 
daiktų patekimą į pataisos įstaigą.

2. Nuteistųjų vardu gauta 
korespondencija ir siuntos 
tikrinta dienų -  260.

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Kriminalinės 
žvalgybos skyrius

201612-31

3. 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 ir 
teikti pasiūlymus dėl tokių 
nuteistųjų tolesnio bausmės 
atlikimo.

3. Atlikta drausminių 
komisijų būriuose -  288.

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Kriminalinės 
žvalgybos skyrius, 
Socialinės
reabilitacijos skyrius

2016-12-23

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

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

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Kriminalinės 
žvalgybos skyrius, 
Socialinės
reabilitacijos skyrius

2016-12-23

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

1. Taupant Valstybės biudžeto 
lėšas, efektyviai naudoti pajamas 
iš patalpų nuomos.

1.1. Organizuota ilgalaikio 
turto pirkimų pagal viešųjų 
pirkimų taisykles -  10.

1.2. Kreditinio įsiskolinimo 
už ilgalaikį turtą nebuvimas.

Ūkio skyrius

Buhalterinės 
apskaitos skyrius

2016-12-16

2016-12-28

194,00

01.03.08 Vykdyti laisvės 
atėmimo vietų 
modernizavimo 
programą ir 
užtikrinti 
materialinės 
techninės bazės

1. Vykdyti investicijų projektą 
„Marijampolės pataisos namų 
nuteistųjų bendrabučio 
rekonstravimas į kamerinio tipo 
patalpas", vykdyti atliekamų 
statybos darbų priežiūrą.

1. Investicijų projekto 
įgyvendinimo dalis -  
100 %.

Direktoriaus 
pavaduotojas, Ūkio 
skyrius

2016-12-30 476,00
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atnaujinimą
2. Vykdyti programos LT 14 
„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.

2. Pradėta eksploatuoti 
Pusiaukelės namai prie 
Marijampolės pataisos namų 
-  1.

Direktoriaus 
pavaduotojas, Ūkio 
skyrius

2016-06-01

Viso: 5546,00


