
PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS 

 

DIREKTORIAUS DAINIAUS SUŠINSKO 

 

 

TARNYBINĖS VEIKLOS 2019 METŲ UŽDUOTYS 

 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) ir 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS VERTINIMO RODIKLIAI 

(R): 

kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti kriterijai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis vadovas vertins, 

ar nustatytos užduotys yra įvykdytos (pildoma suderinus su pareigūnu) 

 

1. Padidinti nuteistųjų  resocializacijos proceso veiksmingumą ir pagerinti jų gyvenimo 

sąlygas. 

1.1 Padidintas nuteistųjų skaičius, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už 

pataisos įstaigos ribų – ne mažiau 10 proc. 

1.2. Suteikta daugiau lengvatų numatytų LR BVK nuteistiesiems, kurie atlieką bausmę 

lengvojoje grupėje – ne mažiau 3 kiekviename sektoriuje. 

1.3. Įrengtas sporto aikštynas Trečiajame sektoriuje. 

1.4. Suteiktų trumpalaikių išvykų į namus skaičiaus didėjimas – ne mažiau 10 proc. 

1.5. Padidintas užimtumo priemonių skaičius kamerinio laikymo sąlygomis laikomiems 

nuteistiesiems – ne mažiau 20 proc. 

1.6. Nuteistieji kurie bausmę atlieka sektorių Kamerų tipo patalpose (KTP) perkelti, į 

gyvenamąsias patalpas – ne mažiau 50. 

1.7. Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys, dėl nuteistųjų įdarbinimo – ne mažiau 

3. 

1.8. Skatinti nuteistuosius dalyvauti projekte „Langas į nuteistojo pasaulį“ – ne mažiau 30 

nuteistųjų. 

1.9. Padidėjo dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų skaičiaus dalis nuo bendro įstaigoje 

dirbančių pareigūnų skaičiaus įstaigoje – ne mažiau 20 proc. 

1.10. Pagerintos nuteistųjų kalinimo sąlygos. 

2.  Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę. 

2.1. Lokaliniai sektoriai suskirstyti į mažesnius ir nuteistieji perskirstyti į būrius – visuose 

sektoriuose. 

2.2. Nuteistieji, darantys neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems perkelti į kamerinį režimą – 

100 proc. 

2.3. Sumažinta smurtinių teisės pažeidimų – ne mažiau 20 proc. 

2.4. Nuteistiesiems neleistinų turėti daiktų patekimo į pataisos įstaigą užkardymas, ne 

mažiau 50 proc. 

2.5. Padidintas patruliuojančių darbuotojų skaičius sektoriuose savaitgaliais – ne mažiau 2 

kiekviename sektoriuje. 

2.6.  Įvykdytas Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų asmenų iškėlimo į kitas 

įstaigas planas – 100 proc.  



3.  Optimizuoti išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų 

panaudojimą. 

3.1. Perkelti darbuotojai iš administracinio pastato esančio prie 1-o sektoriaus į bendrąjį 

administracinį pastatą. 

3.2. Nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už pataisos įstaigos ribų, 

atliekantys bausmę Atvirosios kolonijos sąlygomis, apgyvendinti buvusiame 

administraciniame pastate prie 1-o sektoriaus. 

3.3. Atsisakyta įstaigai nebūdingų funkcijų. 

3.4. 3-io sektoriaus gyvenamieji korpusai prijungti prie bendrų šilumos tinklų. 

3.5. Organizuotas specialusis pareigūnų parengimas Kalėjimų departamento Mokymo 

centre. 
 

 

 


