
 

                                                          PATVIRTINTA 

                            Kalėjimų departamento  

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

          direktoriaus 

2018 m. birželio 12 d.                                  

įsakymu Nr. PL-1 
 

 

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 

 2018-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 
01-02-01 Padidinti 

socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytą metinę užduotį Marijampolės pataisos namų 

direktoriui „Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą“, planuojami šie veiksmai: 

522,0 

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 – 3. 

3. Spartakiadoje 

dalyvavusių nuteistųjų, 

skaičius – 150. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius

  

2018-09-30 

Vykdyti pataisos namuose 

tikslines nuteistųjų socialinės 

reabilitacijos programas 

1. Tikslinių socialinės 

reabilitacijos programų, 

skaičius – 12.  

2. Programose dalyvavusių 

nuteistųjų skaičius – 200. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-12-23 

Motyvuoti nuteistuosius mokytis  

profesinio rengimo suaugusiųjų 

švietimo centruose 

1. Nuteistųjų, nukreiptų 

mokytis vidurinėje 

mokykloje, skaičius – 180. 

2. Nuteistųjų, nukreiptų 

mokytis profesijų, skaičius – 

200. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-09-01 
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  Vykdyti  veiklą  įgyvendinant 

progresyvų nuteistųjų užimtumo 

modelį 

Organizuota pasitarimų bei 

susitikimų su socialiniais 

partneriais, skaičius – 4. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-12-31  

  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. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius, 

Psichologinė tarnyba 

2018-12-29  

  Aktyviai ieškoti galimų 

kandidatų perkėlimui į 

pusiaukelės namus 

1. Komisijoje svarstyta 

nuteistųjų prašymų – 25. 

2. Vykdyta susitikimų dėl 

kandidatų įdarbinimo – 4. 

3. Išsiųstų pranešimų 

kitiems pataisos namams 

apie laisvas vietas 

Pusiaukelės namuose, 

skaičius – 4. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-12-31  

  Vykdyti socialinių įgūdžių 

lavinimo programas ir 

užsiėmimus nuteistiesiems 

1. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje „Elgesys-

Pokalbis-Pasikeitimas“, 

skaičius – 115. 

2. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje „KITOKS“, 

skaičius – 45. 

3. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje 

„RELAKSACIJA“, skaičius 

– 130. 

4. Nuteistųjų, dalyvavusių 

programoje „TIK TU IR 

AŠ“, skaičius – 10. 

5. Nuteistųjų, dalyvavusių  

Dailės terapijos programos  

 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius, 

Psichologinė tarnyba 

 

2018-12-29  
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,,R.a.k.t.a.s“ užsiėmimuose, 

skaičius – 40. 

6. Nuteistųjų, dalyvavusių 

,,Smurtinio elgesio artimoje 

aplinkoje korekcijos“ 

programoje, skaičius – 10. 

  Organizuoti vykdomo socialinio 

projekto „Žalioji oazė“ veiklas 

  

 

1. Pravestas „Žaliosios 

palangės“ konkursas – 1. 

2. Nuteistųjų, dalyvavusių 

„Žaliosios palangės“ 

konkurse skaičius – 15. 

3. Nuteistųjų, dalyvavusių 

prižiūrint vaismedžių ir 

vaiskrūmių sodą skaičius – 

5. 

4. Nuteistųjų, dalyvavusių 

vaistažolių ir kardelių 

kampelių priežiūroje 

skaičius – 4.  

5. Nuteistųjų, dalyvavusių 

gyvenamosios zonos 

apželdinime gyvomis 

gėlėmis ir jų priežiūroje –20 

6. Daržo priežiūroje 

dalyvavusių nuteistųjų  

skaičius – 5.    

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

1, 2. 2018 -05-15 

3. 2018-10-30 

4, 5, 6. 2018-09-30 

 

  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 2017 m.  

linkusių save žaloti ar 

nusižudyti asmenų skaičius 

sumažėjo – ne mažiau kaip 

10 proc. 

Psichologinė tarnyba 1. 2018-12-29 

2. 2018-12-31 

 

  Vykdyti efektyvią nuteistųjų 

drausminių ir paskatinimo 

priemonių skyrimo politiką  

1. Palyginus su 2017 m. 

nuteistųjų, neturinčių 

nuobaudų skaičius, 

procentais – padidėjo ne 

mažiau kaip 10 proc. 

2. Palyginus su 2017 m. 

nuteistiesiems skirtų 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-12-31  
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paskatinimų skaičius, 

procentais – padidėjo ne 

mažiau kaip 5 proc. 
  Užtikrinti socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumo rodiklių 

vykdymą 

1. Lygtinai paleistų, 

perkeltų į atvirą 

koloniją ar pusiaukelės 

namus asmenų proc. – 

ne mažiau kaip 14. 

2. Nuteistųjų, neturinčių 

drausminių nuobaudų, 

dalis, proc.  – ne mažiau 

kaip 42. 

3. Dirbančių nuteistųjų 

proc. nuo bendro tokių 

asmenų skaičiaus – 37.    

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-12-31  

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 

Informuoti visuomenę apie 

įstaigos veiklą 

Parengta naujienų įstaigos 

interneto svetainėje bei 

pranešimų žiniasklaidai 

skaičius – 65. 

 

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-12-31 3974,0 

  Vykdyti įstaigos veiklos rizikos 

valdymo stebėseną 

Incidentų, turinčių 

neigiamos įtakos įstaigos 

veiklai, skaičius – 0. 

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-12-31  

  Plėtoti tarptautinį 

bendradarbiavimą, siekiant 

dalintis gerąja praktika bei 

profesine patirtimi  

Pasirašyta tarpusavio 

bendradarbiavimo sutartis 

su Rynovice (Čekijos 

Respublika) įkalinimo 

įstaiga – 1. 

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-07-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti naujai priimtų pataisos 

pareigūnų įvadino mokymo 

organizavimą 

Naujai priimtų pataisos 

pareigūnų, baigusių  

įvadinius mokymus, 

skaičius – 100 proc. 

Personalo skyrius 2018-12-31  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti laisvų pataisos 

pareigūnų pareigybių užpildymą 

1. Palyginus su 2017 metais, 

padidėjo užpildytų laisvų 

pareigybių skaičius – ne 

mažiau kaip 10 proc. 

2. Parengtas kandidatų 

pritraukimo į profesinį 

Personalo skyrius 1. 2018-12-31 

2. 2018-07-01 

3, 4. 2018-12-31 
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mokymą arba įsidarbinti, 

priemonių 2018 metų planas 

– įvykdytas 100 proc. 

3. Atlikta pareigūnų, 

išeinančių iš tarnybos, 

išėjimo priežasčių analizė – 

1. 

4. Pateiktų pasiūlymų 

skaičius – ne mažiau kaip 2. 

Kelti įstaigos darbuotojų 

kvalifikaciją bei organizuoti 

jaunesniųjų pareigūnų mokymą 

1. Pareigūnų, kitų valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo 

sutartis, tobulinusių 

kvalifikaciją, dalis, 

procentais – 60 proc. 

2. Parengtas jaunesniųjų 

pareigūnų mokymo tarnybos 

vietoje planas – 1. 

Personalo skyrius  

 

1. 2018-12-31 

2. 2018-03-01 

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 – 4. 

2.  Pataisos pareigūnų, 

baigusių kuratorių 

mokymus, skaičius – 4. 

Personalo skyrius 2018-12-31 

  Atrinkti pretendentus mokytis 

pagal Pataisos pareigūno 

modulinę profesinio mokymo 

programą 

Atrinktų pretendentų 

mokytis pagal Pataisos 

pareigūno modulinę 

profesinio mokymo 

programą, skaičius – 5. 

 

 

Personalo skyrius 2018-12-31  

Skelbti informaciją apie asmenų 

atrankas dirbti pataisos namuose 

ar mokytis pagal Pataisos 

pareigūno modulinę profesinio 

mokymo programą aplinkinių 

savivaldybių žiniasklaidoje 

Informacijos aplinkinių 

savivaldybių žiniasklaidoje 

skelbimo kartai – 5. 

Personalo skyrius 2018-09-01  

  Tobulinti išlaidų planavimą Prašomų paskirstyti planinių 

asignavimų tarp išlaidų 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

2018-12-31  
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straipsnių suma (išskyrus 

sutaupytų lėšų skyrimą 

komunalinių paslaugų ir 

socialiniam draudimui  

įsiskolinimo mažinimui) – 

ne didesnė kaip 2 proc. 

 

  Organizuoti nuteistųjų teismo 

posėdžius vaizdo konferencijos 

būdu 

Suorganizuotų vaizdo 

konferencijų skaičius – 100 

proc. pagal teismo nutartis. 

Įskaitos skyrius. 2018-12-31  

  Suorganizuoti ir pravesti  

mokymus pataisos įstaigų 

kinologams su tarnybiniais 

šunimis 

Organizuotų ir pravestų 

mokymų, skaičius – 16. 

Kinologijos skyrius 2018-12-31  

  Pasitelkiant tarnybinius šunis, 

atlikti netikėtus į pataisos namus 

įeinančių asmenų patikrinimus 

Atliktų patikrinimų skaičius 

– 12 

Kinologijos skyrius 2018-12-31  

  Bendrųjų-planinių kratų metu 

pasitelkti tarnybinius šunis, 

narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų paieškai 

Ne mažiau kaip 30 proc. 

bendrų-planinių kratų.  

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Kinologijos skyrius 

2018-12-31  

  Vykdyti narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų paieška 

su tarnybiniais šunimis nuteistųjų 

gyvenamosiose, buitinėse 

patalpose ir lauko teritorijose 

Patikrintų patalpų, objektų 

skaičius – 60.  

Kinologijos skyrius 2018-12-31  

  Įdiegti į apsaugos perimetrą 

vaizdo stebėjimo sistemą ir 

palaipsniui mažinti apsaugos 

bokšteliuose dirbančių pataisos 

pareigūnų skaičių, perkeliant juos 

į priežiūrą 

1. Įdiegta vaizdo stebėjimo 

sistema apsaugos perimetre 

– 1.  

2. Palyginus su 2017 m., 

sumažintas pataisos 

pareigūnų, dirbančių 

apsaugos bokšteliuose, 

skaičius – 50 proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Ūkio skyrius 

2018-12-31  

  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. 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

2018-12-31  

  Atlikti pataisos namų Apsaugos 

ir priežiūros skyriaus veiklos 

analizę už 2017 metus ir pateikti 

išvadas siekiant optimaliai 

Parengta ataskaita už     

2017 m., pateiktos išvados – 

1. 

 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius  

2018-06-01  
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užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir 

apsaugą 2018 m.  

 

 

  Pravesti šaudymo pratybas 

siekiant užtikrinti profesionalų 

pareigūnų elgesį nuteistųjų 

pabėgimų metu ar kitų ypatingų 

situacijų metu 

Pravestų šaudymo pratybų 

skaičius – 4. 

 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

2018-12-31  

  Pravesti pratybas, kurių metu 

pagal Marijampolės pataisos 

namų direktoriaus patvirtintą 

„Marijampolės pataisos namų 

darbuotojų iškvietimo ir 

perspėjimo apie gresiančią ar 

susidariusią ekstremaliąją 

situaciją schemą“ į tarnybą 

kviečiami visi laisvi nuo tarnybos 

pareigūnai 

Pratybų skaičius – 2. Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

2018-12-31  

  Stiprinti bendradarbiavimą su 

policija, siekiant didinti 

draudžiamų daiktų patekimo į 

įstaigą, užkardymą 

Organizuota pasitarimų su 

Marijampolės AVPK 

pareigūnais, skaičius – 2. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2018-12-31  

  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 – 6. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2018-12-31  

  Organizuoti nuteistųjų netikėtus 

patikrinimus, siekiant nustatyti 

narkotinių medžiagų ir 

alkoholinių gėrimų vartojimą    

1. Patikrintų nuteistųjų, dėl 

narkotinių medžiagų ir 

alkoholinių gėrimų 

vartojimo, skaičius – 300. 

2. Narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

patekimo į laisvės atėmimo 

vietas užkardymo procentas 

– ne mažiau kaip 10 proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2018-12-23  

  Vykdyti antikorupcines 

priemones bausmių vykdymo 

sistemoje 

Pravestų antikorupcinių  

priemonių (paskaitų) 

skaičius – 2. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2018-12-23  
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  Atlikti netikėtus įeinančių ir 

išeinančių į įstaigą asmenų 

patikrinimus, siekiant 

prevenciškai užkardinti 

draudžiamų daiktų patekimą į 

įstaigą 

1. Atliktų netikėtų 

budinčiųjų pamainų 

patikrinimų skaičius – 12. 

2. Pagal kriminalinės 

žvalgybos tyrimus pradėtų 

ikiteisminių tyrimų 

skaičiaus padidėjimas – ne 

mažiau kaip 10 proc. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2018-12-31  

  Gerinti įstaigos kriminogeninę 

būklę 

1. Smurtinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų 

užkardymo ir išaiškinimo 

skaičiaus padidėjimas – ne 

mažiau kaip 10 proc. 

2. Smurto tarp įkalintų 

asmenų skaičiaus 

sumažėjimas – 15 proc. 

3. Nusikalstamų veikų 

(išskyrus smurtinio 

pobūdžio) užkardymo ir 

išaiškinimo skaičiaus 

padidėjimas – ne mažiau 

kaip 10 proc. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2018-12-31  

  Organizuoti nuteistųjų 

radiologinių tyrimų dėl 

tuberkuliozės atlikimą 

1. Ištirtų nuteistųjų skaičius 

-  ne mažiau 90 proc. 

2. Atliktų  radiologinių 

tyrimų dėl tuberkuliozės 

rezultatų analizių, skaičius – 

1. 

Sveikatos priežiūros 

tarnyba 

1. 2018-07-01 

2. 2018-09-01 

 

  Vykdyti nuteistųjų reabilitaciją 

priklausomų asmenų 

reabilitacijos centre  

1.Perkeltų asmenų į 

reabilitacijos centrą po 

„Įžanginės grupės“ baigimo 

skaičius – 10. 

2. Papildomai įsteigtų 

psichologų etatų, skaičius – 

1. 

3.  Papildomai įsteigtų 

socialinių darbuotojų etatų, 

skaičius – 0,5. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius, 

Psichologinė tarnyba 

1. 2018-12-31 

2, 3. 2018-03-30 

 

  Efektyvinti individualaus 

poveikio priemonių 

(paskatinimai, nuobaudos) 

taikymą nuteistiesiems 

1. Padidintas paskatinimo 

priemonių skaičius – 10 

proc. 

2. Sumažintas drausminių 

nuobaudų skaičius – 10 

proc. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-12-31  
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2. Padidintas nuteistųjų 

atliekančių bausmę 

lengvosios grupės sąlygomis  

skaičius – 5 proc. 

  Atlikti narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo stebėseną pataisos 

pataisos namuose 

1. Stebėsenos metu 

patikrintų nuteistųjų 

skaičius – 450. 

2. Palyginti su 2017 m. 

nuteistųjų, vartojančių  

narkotines ir psichotropines 

medžiagas skaičius, 

procentais – sumažėjo ne 

mažiau kaip 10 proc. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius, 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

1, 2. 2018-12-31  

  Įgyvendinti Europos komiteto 

prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį 

žmogaus orumą elgesį ar 

baudimą delegacijos 

rekomendacijas 

Įgyvendinimo procentas – 

100 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

2018-12-15  

  Stiprinti įstaigoje dirbančių 

darbuotojų administracinius 

gebėjimus 

Įstaigoje dirbančių asmenų, 

kėlusių kvalifikaciją ne 

mažiau kaip du kartus per 

metus, dalis – ne mažesnė 

kaip 70 proc.  

Personalo skyrius 2018-12-31  

  Inicijuoti administracinės 

paskirties ir kitų statinių, patalpų 

ar jų dalių (toliau - Turtas) 

perdavimą valstybės įmonei 

„Mūsų amatai“ patikėjimo teise 

 

1. Kartu su valstybės 

įmonės „Mūsų amatai“ 

administracija, 

identifikuotas Turtas, kurį 

būtų tikslinga perduoti 

valstybės įmonei „Mūsų 

amatai“ – 100 proc. 

2. Parengta perduodamo 

Turto sąrašo projektų, 

skaičius – 1. 

3. Parengtas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

nutarimo „Dėl valstybės 

turto perdavimo patikėjimo 

teise valstybės įmonei 

„Mūsų amatai“ projektas ir 
Valstybės turto 

informacinėje paieškos 

Ūkio skyrius, 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

1. 2018-02-01 

2, 2018-04-01 

3. 2018-12-31 
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sistemoje suderintas su 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerija, 

Konkurencijos Taryba ir 

Valstybės įmone „Turto 

bankas“ – 1. 

  Užtikrinti įstaigos valdomo 

nekilnojamojo turto (pastatų, 

inžinierinių statinių ir žemės 

sklypų) efektyvų panaudojimą 

1. Atliktas įstaigos valdomo 

nekilnojamo turto  

vertinimas ir sudarytas 

nenaudojamo ir nereikalingo 

nekilnojamojo turto sąrašas 

– 1; 

2. Atliktas  įstaigos valdomo 

nekilnojamo turto 

naudojimo apimties 

vertinimas (ar visas turtas - 

pastatai, inžinieriniai 

statiniai ir žemės sklypai yra 

naudojami visa apimtimi) – 

1; 

3. Atliktas įstaigos 

pasirašytų sutarčių dėl 

nekilnojamo turto nuomos ir 

panaudos vertinimas, 

siekiant nustatyti jų 

pratęsimo tikslingumą – 1; 

4. Atlikta įstaigos valdomo 

nekilnojamo turto 

naudojimo tiesioginių 

(komunaliniai mokesčiai, 

remontas, valymas, 

apsauga) ir netiesioginių 

(administracinės ir kt.) 

sąnaudų analizė – 1; 

5. Teisės aktų nustatyta 

tvarka organizuotas 

nenaudojamo ir nereikalingo 

nekilnojamojo turto 

perdavimas; 

6. Atsižvelgiant į įstaigos 

veiklos perspektyvas ir šiuo 

metu valdomo 

nekilnojamojo turto būklę, 

parengtos valdomo 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius, 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius, 

Komisijos 

 

 

 

Ūkio skyrius, 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

 

1. 2018-06-30 

2. 2018-07-10 

3. 2018-07-15 

4. 2018-08-01 

5. 2018-12-31 

6. 2018-09-01 
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nekilnojamojo turto 

disponavimo gairės, kuriose 

būtų numatyta: 

6.1. kiek ir kokio 

nekilnojamojo turto ateityje 

reikės įstaigos funkcijoms 

atlikti; 

6.2. kada ir kokį valdomą 

turtą reikės remontuoti, 

renovuoti bei planuojamos 

išlaidos; 

6.3. kiek, kada ir kokio 

valdomo turto planuojama 

atsisakyti, išnuomoti; 

6.4. kiek, kada ir kokį 

nekilnojamąjį turtą 

planuojama įsigyti, nuomoti. 

  Atlikti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą 

Marijampolės pataisos namuose, 

apibendrinti veiklos sritis, 

kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Parengta korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

išvada – 1. 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės nustatymo 

darbo grupė 

2018-08-15 

 

 

  
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro metinę užduotį Marijampolės pataisos namų direktoriui 

,,Pagerinti pataisos įstaigos kriminogeninę būklę“,  planuojami tokie veiksmai: 

 

  Padidinti nuteistųjų kontrolę 

Gamybinėje zonoje bei padidinti 

daiktų, neįtrauktų į leidžiamų 

nuteistiesiems turėti daiktų 

sąrašus, patekimo prevenciją 

Gamybinėje zonoje įrengtų 

vaizdo stebėjimo sistemų, 

skaičius – 1.  

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Ūkio skyrius 

2018-06-30  

  Organizuoti dirbančių nuteistųjų 

gyvenamųjų patalpų atskyrimą 

nuo nedirbančių nuteistųjų 

gyvenamųjų patalpų, siekiant 

sumažinti neteisėtus kontaktus 

tarp dirbančių ir nedirbančių 

nuteistųjų  

Dirbančių nuteistųjų 

gyvenamosios patalpos 

atskirtos nuo nedirbančių 

nuteistųjų gyvenamųjų 

patalpų – 100 proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-06-30  
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  Vykdyti nuteistųjų diferenciaciją 

skirstant juos į būrius, siekiant 

sumažinti nuteistųjų, atsisakiusių 

gyventi jiems paskirtame būryje 

skaičių 

Lyginant su 2017 m., 

sumažėjo nuteistųjų, 

atsisakiusių gyventi jiems 

paskirtame būryje skaičius – 

ne mažiau kaip 15 proc. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius 

2018-12-31  

  
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro metinę užduotį Marijampolės pataisos namų direktoriui 

,,Gerinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą ir įstaigos personalo motyvaciją“, planuojami tokie 

veiksmai: 

 

  Organizuoti pataisos pareigūno 

profesijos viešinimo priemonių 

įgyvendinimą 

1. Susitikimų su vidurinių 

mokyklų ar gimnazijų 

abiturientais, Marijampolės 

darbo biržos Jaunimo darbo 

centro atstovais, skaičius – 

ne mažiau 6. 

2. Pasirašytų 

bendradarbiavimo sutarčių 

su Marijampolės kolegija, 

skaičius – 1. 

Personalo skyrius  2018-12-31  

  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 4. 

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-12-31  

  Organizuoti įstaigoje dokumentų 

valdymo sistemos „DocLogix“ 

plėtros įgyvendinimą 

1. Parengtų įstaigos 

norminių teisės aktų, 

reglamentuojančių 

dokumentų valdymo 

sistemos „DocLogix“ 

naudojimo tvarką įstaigoje, 

skaičius – 1. 

2. Įrengtų dokumentų 

valdymo sistemos 

„DocLogix“ licencijuotų 

darbo vietų, skaičius – 75.  

3. Bendradarbiaujant su 

Kalėjimų departamentu 

suorganizuoti dokumentų 

valdymo sistemos 

„DocLogix“ naudotojų 

mokymai ir apmokinti 

licencijuotų darbo vietų 

Administracijos 

reikalų skyrius  

2018-12-31  
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naudotojai dirbti su minėta 

sistema – 100 proc. 

  Siekiant užtikrinti įstaigos 

darbuotojų pozityvią 

psichologinę būseną, organizuoti 

įvairius psichologinės būsenos 

gerinimo bei pagalbos 

užsiėmimus 

Organizuota įvairių 

psichologinės būsenos 

gerinimo bei pagalbos 

užsiėmimų trukmė 

valandomis – ne mažiau 50 

val.. 

Psichologinė tarnyba 2018-12-31  

  Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro metinę užduotį Marijampolės pataisos namų direktoriui 

,,Užtikrinti efektyvų ir skaidrų įstaigai skirtų finansinių ir materialinių išteklių valdymą“,  planuojami 

tokie veiksmai: 

 

  Užtikrinti pataisos pareigūnų, 

priskirtų į įstaigoje suformuotą 

„prevencinę grupę“, aprūpinimą 

specialia ekipuote bei 

specialiosiomis priemonėmis 

Pareigūnų, priskirtų į 

pataisos įstaigoje 

suformuotą „prevencinę 

grupę“, aprūpinimo 

specialia ekipuote bei 

specialiosiomis 

priemonėmis, procentas – 

100 proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

 

2018-12-31  

  Užtikrinti racionalų komunalinių 

paslaugų sąnaudų valdymą 

Įstaigos perimetro 

apšvietimo lempų, pakeistų 

LED šviestuvais, procentas 

– 100 proc. 

Ūkio skyrius 2018-12-31 

 

 

01-03-02 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, 

priežiūrą ir 

aprūpinimą 

Atlikti prekių ir paslaugų 

viešuosius pirkimus 

 

1. Vykdytų viešųjų pirkimų 

per CVP IS dalis, procentais 

– ne mažiau kaip 90 proc. 

2. Įvykdytų prekių 

(paslaugų), kurias gamina 

(teikia) VĮ „Mūsų amatai“, 

rezervuotų viešųjų pirkimų 

dalis – ne mažiau kaip 90 

proc. tam tikrų prekių ir 

paslaugų poreikio 

3. Atsisakytų supaprastintų 

viešųjų pirkimų apklausos 

žodžiu būdu vykdymo, jei 

preliminari pirkimo sutarties 

vertė viršija 800 eurų (be 

PVM) sumą dalis, 

procentais – ne mažiau kaip 

90 proc. 

Ūkio skyrius 2018-12-31 

 

907,0 
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_________________________________________________ 

01-03-04 Vykdyti  lytiškai 

plintančių 

infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų 

ligų prevenciją, 

profilaktiką ir 

gydymą 

Organizuoti nuteistųjų švietimą 

apie ŽIV/AIDS bei ir kitų 

užkrečiamų ligų plitimą, apie 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo žalą 

1. Nuteistiesiems 

perskaitytų paskaitų skaičius 

–10. 

2. Paskaitose dalyvavusių 

nuteistųjų skaičius – 100. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius, 

Sveikatos priežiūros 

tarnyba 

2018-12-23 0 

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. 

Socialinės 

reabilitacijos skyrius, 

Sveikatos priežiūros 

tarnyba 

2018-12-30 

  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 

tarnyba 

2018-12-31  

01-03-05 Teikti teisės aktų 

nustatytas 

mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas 

Pravieniškių 

gyvenvietei 

Užtikrinti efektyvų finansinių, 

materialinių išteklių valdymą 

1. Gauta lėšų už nuteistųjų 

valgyklos ir patalpų nuomą 

– 100 proc. 

2. Įstaigai skirtos biudžeto 

lėšos įsisavintos – 100 proc.  

3. Nuteistųjų darbo 

užmokesčiui skirtos lėšos 

įsisavintos – 100 proc. 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

2018-12-31 140,3 

Siekiant įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos  Vyriausybės 

programą dėl atsinaujinančių 

energijos šaltinių panaudojimo, 

įstaigoje pastatyti saulės elektrinę 

1. Parengtų saulės elektrinės 

techninių projektų, skaičius 

– 1. 

2. Pastatytų saulės 

elektrinių, skaičius – 1. 

Ūkio skyrius 1. 2018-06-01 

2. 2018-12-31 

01-03-08 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietų 

modernizavimo 

programą ir 

užtikrinti 

materialinės 

techninės bazės 

atnaujinimą  

Užtikrinti kinologinės bazės 

plėtrą 

 

Įsigytų tarnybinių šunų, 

gebančiu aptikti psichiką 

veikiančias medžiagas, 

skaičius – 1. 

Kinologijos skyrius 2018-12-31 1,0 

 
Viso: 5544,3 


