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PATVIRTINTA 
Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriais y
2017 m AfpO$ įsakymu Nr. PL- f

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 
2017-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 PROGRA]VIA -  BAUSMIŲ SISTE]VIA

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 teisingum o m inistro nustaty tą m etinę užduotį M arijampolės 
pataisos nam ų direktoriui „Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą41, 
planuojam i šie veiksmai:

360,0

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

2017-09-30

Vykdyti pataisos namuose 
tikslines nuteistųjų socialinės 
reabilitacijos programas

1. Tikslinių socialinės 
reabilitacijos programų, 
skaičius -1 2 .
2. Programose dalyvavusių 
nuteistųjų skaičius -  330.

Socialinės
reabilitacijos skyrius

2017-12-23

Motyvuoti nuteistuosius mokytis 
profesinio rengimo suaugusiųjų 
Švietimo centruose

1, Nuteistųjų baigusių 
mokymus vidurinėje 
mokykloje, skaičius -  100.
2. Nuteistųjų besimokančių 
profesinio rengimo centre, 
skaičius -  240.

Socialinės
reabilitacijos skyrius

L 2017-07-01 
2. 2017-12-01



2

Vykdyti veiklą įgyvendinant 
progresyvų, nuteistųjų užimtumo 
modeli

1. Atnaujintų nuteistųjų 
laisvalaikio užimtumo 
grafikų pagal pasikeitusias 
laikymo sąlygas ir 
socialinės reabilitacijos 
priemones skaičius -  4.
2. Organizuota pasitarimų 
bei susitikimų su 
socialiniais partneriais, 
skaičius -  4.

Socialinės
reabilitacijos skyrius

1.2017-03-10
2.2017-12-31

Organizuoti vykdomo socialinio 
projekto „Žalioji oazė11 veiklas

1. Pravestas „Žaliosios 
palangės'* konkursas - 1 .
2. Nuteistųjų, dalyvavusių 
„Žaliosios palangės" 
konkurse skaičius -  20.
3. Įrengtas vaismedžių ir 
vaiskrūmių sodas -  1.
4. Nuteistųjų, dalyvavusių 
įrengiant sodą skaičius -  6.
5. Nuteistųjų, dalyvavusių 
sienų dekoravime skaičius -  
2.
6. Įrengtas vaistažolių 
kampelis -  1.
1. Nuteistųjų dalyvavusių 
vaistažolių kampelio 
įrengime skaičius -  4.
8. Kardelių kampelio 
įrengimas -  1.
9. Nuteistųjų, dalyvavusių 
kardelių kampelio įrengime 
skaičius ~ 4.

Socialinės
reabilitacijos skyrius

1,2.2017 -05-15
3.4.2017-06-01
5.2017-09-30 
6, 7. 2017-06-01
8.9.2017-07-01

Vykdyti narkotinių medžiagų 
kontrolės ir vartojimo prevencijos 
plane numatytas priemones

1. Suorganizuotų 
apsilankymų ne įkalinimo 
įstaigose veikiančioje 
narkomanų reabilitacijos 
įstaigoje skaičius -  1.
2. Suorganizuota 
apsilankymų įkalinimo 
įstaigose veikiančioje 
narkomanų reabilitacijos 
įstaigoje - 1 .

Socialinės
reabilitacijos skyrius

2017-12-23
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Organizuoti nuteistųjų perkėlimo 
į Pusiaukelės namus procesą

Atrinktų kandidatų pagal 
parengtus atrankos kriterijus 
svarstymui komisijoje, 
skaičius -  20.

Socialinės
reabilitacijos skyrius

2017-12-31

Vykdyti nuteistųjų trumpalaikių 
išvykų į namus suteikimą

Išleistų asmenų išvykoms į 
namus skaičius -  50.

Socialinės
reabilitacijos skyrius

2017-12-31

Aktyviai ieškoti galimų 
kandidatų perkėlimui į 
pusiaukelės namus

1. Komisijoje svarstyta 
nuteistųjų prašymų -  20;
2. Vykdyta susitikimų dėl 
kandidatų įdarbinimo -  2.
3. Išsiųstų pranešimų 
kitiems pataisos namams 
apie laisvas vietas 
Pusiaukelės namuose, 
skaičius -  4 (bent kartą per 
ketvirtį).

Socialinės
reabilitacijos skyrius

2017-12-31

Vykdyti „Elgesys-Pokalbis- 
Pasikeitimas“, „KITOKS1*, 
„RELAKSACIJA", „TIK TU IR 
AŠ“ programas bei „Meno 
terapijos" užsiėmimus 
nuteistiesiems

1. Nuteistųjų, dalyvavusių 
programoje „Elgesys- 
Pokalbxs-Pasilceitimas“, 
skaičius ~ 110.
2. Nuteistųjų, dalyvavusių 
programoje „KITOKS*1, 
skaičius -  40.
3. Nuteistųjų, dalyvavusių 
programoje
„RELAKSACIJA", skaičius 
-1 3 0 .
4. Nuteistųjų, dalyvavusių 
programoje „TIK TU IR 
AŠW, skaičius -1 0 .
5. Nuteistųjų, dalyvavusių 
„Meno terapijos” 
užsiėmimuose, skaičius -  
40.

Socialinės
reabilitacijos skyrius, 
Psichologinė tarnyba

2017-12-29

Atlikti nuteistųjų ir suimtųjų 
savižudybių įstaigoje analizę ir 
numatyti bei įgyvendinti 
prevencijos priemones

1. Parengtas Marijampolės 
pataisos namų krizinių 
situacijų valdymo priemonių 
planas — 1.
2. Krizių įveikos komandos 
posėdžiuose, apsvarstytų 
linkusių save žaloti ar 
nusižudyti asmenų, pagal

Į poreikį ir riziką- lOOproc.

Psichologinė tarnyba 1.2017-05-05 
2. 2017-12-29



Užtikrinti nuteistųjų dinaminės 
priežiūros segmento diegimą 
pagal patvirtintą priemonių planą

Pradėta vykdyti dinaminė 
nuteistųjų priežiūra 
pusiaukelės namuose, 
nuteistųjų reabilitacijos 
centre.

Socialinės
reabilitacijos skyrius, 
Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

2017-12-01

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

1. Parengta naujienų įstaigos 
interneto svetainėje bei 
pranešimų žiniasklaidai 
skaičius -  60.
2. Sukurtas įstaigos puslapis 
socialiniame tinkle 
)#Facebook“ ~ 1.

Administracijos 
reikalų skyrius

1. 2017-12-31
2. 2017-12-23

3518,0

Vykdyti įstaigos veiklos rizikos 
valdymo stebėseną

Incidentų, turinčių 
neigiamos įtakos įstaigos 
veiklai, skaičius -  0.

Administracijos 
reikalų skyrius

2017-12-31

Užtikrinti naujai priimtų pataisos 
pareigūnų įvadino mokymo 
organizavimą

Naujai priimtų pataisos 
pareigūnų, baigusių 
įvadinius mokymus, 
skaičius -1 0 0  proc.

Personalo skyrius 2017-12-31

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 -  3.

Personalo skyrius 2017-12-31

Viešinti pataisos pareigūno 
profesiją, apsilankant 
savivaldybės seniūnijose, 
organizuojant susitikimus su 
vidurinių mokyklų ar gimnazijų 
abiturientais, siekiant

1. Aplankytų savivaldybės 
seniūnijų, skaičius - 3 .
2. Susitikimų su vidurinių 
mokyklų ar gimnazijų 
abiturientais, skaičius -  5.

Personalo skyrius 2017-12-31

supažindinti su pataisos 
pareigūno profesija
Organizuoti asmenų atrankas 
mokytis pagal Pataisos pareigūno 
modulinę profesinio mokymo

Organizuotų atrankų 
skaičius- 3 .

Personalo skyrius • 2017-12-31

programą



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

Informacijos aplinkinių 
savivaldybių žiniasklaidoje 
skelbimo kartai -  5.

Personalo skyrius 2017-09-01

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

Buhalterinės 
apskaitos skyrius

2017-12-31

Organizuoti nuteistųjų teismo 
posėdžius vaizdo konferencijos 
būdu

Suorganizuotų vaizdo 
konferencijų skaičius -100 .

Įskaitos skyrius. 2017-12-31

Suorganizuoti ir pravesti 
mokymas pataisos įstaigų 
kinologams su tarnybiniais 
šunimis

Organizuotų ir pravestų 
mokymų, skaičius -1 1 .

Kinologijos skyrius 2017-12-31

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

2017-12-31

Atlikti pataisos namų Apsaugos 
ir priežiūros skyriaus veiklos 
analizę už 2016 metus ir pateikti 
išvadas siekiant optimaliai 
užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir 
apsaugą 2017 m.

Parengta ataskaita už 
2016 m., pateiktos išvados -  
1.

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

2017-06-01

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

2017-12-31

Pravesti pratybas, kurių metu 
pagal Marijampolės pataisos 
namų direktoriaus patvirtintą 
,.Marijampolės pataisos namų 
darbuotojų iškvietimo ir

Pratybų skaičius -  1, Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

2017-10-31
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perspėjimo apie gresiančią ar 
susidariusią ekstremaliąją 
situaciją schemą” į tarnybą 
kviečiami visi laisvi nuo tarnybos 
pareigūnai
Stiprinti bendradarbiavimą su 
policija, siekiant didinti 
draudžiamų daiktų patekimo į 
įstaigą, užkardymą

Organizuota pasitarimų su 
Marijampolės apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato pareigūnais, 
skaičius -  2 (kartą per 
pusmetį).

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius

2017-10-31

Kriminalinės žvalgybos 
priemonėmis nustatyti 
nuteistuosius, kurie galimai 
užsiima narkotinių- 
psichotropinių medžiagų 
patekimo į  pataisos namus 
organizavimu ar platinimu, 
paruošti sąrašus tokių nuteistųjų 
pervedimui bausmę atlikti į 
kamerinio tipo patalpas

Pateikta atrinktų asmenų 
sąrašas - 1 .

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius

2017-08-31

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

1. Atliktų patikrinimų 
skaičius -  10.
2. Patikrintų nuteistųjų, dėl 
narkotinių medžiagų ir 
alkoholinių gėrimų 
vartojimo, skaičius -  300.

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

2017-12-23

Organizuoti nuteistųjų 
radiologinių tyrimų dėl 
tuberkuliozės atlikimą

Ištirtų nuteistųjų skaičius - 
ne mažiau 90 proc.

Sveikatos priežiūros 
tarnyba

2017-07-01

Vykdyti darbuotojų 
supažindinimą su dinaminės 
priežiūros vykdymo ypatumais

Suorganizuota dinaminės 
priežiūros pristatymo 
paskaitų -  seminarų, 
skaičius -  1

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Socialinės
reabilitacijos skyrius

2017-05-01

Atrinkti kandidatus, dirbančius 
jaunesniųjų pareigūnų ir 
pareigūnų grandies pareigose, 
tinkančius vykdyti dinaminę 
priežiūrą

1. Atrinktų kandidatų 
(jaunesniųjų pareigūnų 
grandies) skaičius -  30.
2. Atrinktų kandidatų 
(pareigūnų grandies) 
skaičius -1 0 .

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius, 
Socialinės
reabilitacijos skyrius, 
Personalo skyrius

2017-12-01



Pradėti vykdyti nuteistųjų 
reabilitaciją priklausomų asmenų 
reabilitacijos centre

1 .Perkeltų asmenų po 
„Įžanginės grupės" baigimo 
skaičius -1 0 .
2. Suorganizuotų 
apsilankymų ne įkalinimo 
įstaigose veikiančioje 
narkomanų reabilitacijos 
įstaigoje skaičius -  1.
3. Suorganizuota 
apsilankymų įkalinimo 
įstaigose veikiančioje 
narkomanų reabilitacijos 
įstaigoje skaičius -  1.

Socialinės
reabilitacijos skyrius, 
Psichologinė tarnyba

2017-12-31

Efektyvinti individualaus 
poveikio priemonių 
(paskatinimai, nuobaudos) 
taikymą nuteistiesiems

1. Padidintas paskatinimo 
priemonių skaičius -  10 
proc.
2. Padidintas nuteistųjų 
atliekančių bausmę 
lengvosios grupės sąlygomis 
skaičius -  20 proc.

Socialinės
reabilitacijos skyrius

2017-12-31

Siekiant mažinti radikalizmo 
pavojų, stabdant ekstremizmą ir 
smurtą sąlygojančius procesus, 
organizuoti mokymus 
pareigūnams, kurte galėtų, 
identifikuoti ir nustatyti 
radikalius asmenis

Mokymų dalyvių skaičius -  
ne mažiau kaip 2 (po 1 
Kriminalinės žvalgybos ir 
Socialinės reabilitacijos 
skyrių pareigūną).

Personalo skyrius 2017-12-23

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro metinę užduotį Marijampolės pataisos namų direktoriui 
„Pagerinti pataisos įstaigos kriminogeninę būklę", planuojami tokie veiksmai:

Įdiegti bepiloČių orlaivių 
blokavimo sistemą

1. Įdiegta bepiloČių orlaivių 
blokavimo sistem ą- 1.
2. Bepiločiais orlaiviais 
nuteistiesiems perduotų 
daiktų, kurių neleidžiama 
jiems turėti skaičius -  0.

Apsaugos ir 
priežiūros skyrius

1.2017-06-30
2.2017-12-31

Pasitelkiant tarnybinius šunis, 
atlikti netikėtus patikrinimus, 
susijusius su narkotinių 
psichotropinių medžiagų paieška, 
ilgalaikių pasimatymų patalpose 
siekiant prevenciškai įtakoti

Atliktų patikrinimų skaičius 
-  12 (kartą per mėnesį).

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius, 
Kinologijos skyrius

2017-12-23



f nuteistųjų aitimuosius
Sumažinti nuteistųjų, atsisakiusių 
gyventi jiems paskirtame būryje, 
skaičių

Atlikti narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo stebėseną pataisos 
pataisos namuose_________
Siekti įgyvendinti Europos 
komiteto prieš kankinimą ir 
kitokį žiaurų, nežmonišką ar 
žeminantį elgesį ir baudimą 
delegacijos 2016 m. rugsėjo 
5 -  15 d. vizito Lietuvoje 
ataskaitos rekomendacijas

Sumažintas nuteistųjų, 
atsisakiusių gyventi jiems 
paskirtame būryje, skaičius 
-  ne mažiau kaip 30 proc.
Stebėsenos metu patikrintų 
nuteistųjų skaičius -  600.

Įgyvendintos Europos 
komiteto prieš kankinimą ir 
kitokį žiaurų, nežmonišką ar 
žeminantį elgesį ar baudimą 
2016 m. rugsėjo 5-15 d. 
vizito Lietuvoje ataskaitoje 
nurodytos rekomendacijos -  
100 proc.________________

Socialinės
reabilitacijos skyrius

Socialinės
reabilitacijos skyrius, 
Apsaugos ir 
priežiūros skyrius
Direktoriaus
pavaduotojai

2017-12-31

2017-12-31

2017-12-15

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro metinę užduotį Marijampolės pataisos namų 
direktoriui „Optimizuoti Išteklių valdymo procesus i r  užtikrinti skaidrų bei racionalų jų  panaudojimą" 
planuojami tokie veiksmai:
Peržiūrėti įstaigos bendrąsias ir 
vidaus administravimo funkcijas 
ir procesus, optimizuoti įstaigos 
valdymą ir išlaidas funkcijų 
įgyvendinimui

Užtikrinti efektyvų finansinių, 
materialinių išteklių valdymą
Parengti 2017 metų priemonių 
planą, siekiant užpildyti laisvas 
pareigybes ir pritraukti kandidatų 
į profesinį mokymą

Užtikrinti įstaigos personalo 
dalyvavimą kvalifikacij os 
tobulinimo renginiuose, siekiant 
stiprinti įstaigoje dirbančių 
darbuotojų administracinius 
gebėjimus___________________
Atlikti korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymą 
Marijampolės pataisos namuose,

1. Atlikta įstaigoje 
patvirtintų etatų analizė - 1 .
2. Atsižvelgiant į  analizės
rezultatus* atlikti įstaigos 
struktūros ir pareigybių 
sąrašų pakeitimai, pagal 
poreikį- 100 proc.________
Įstaigai skirtos biudžeto 
lėšos įsisavintos -  100 proc.
1. Parengtas 2017 metą 
priemonių planas -  1.
2. Plane numatytų 
priemonių įgyvendinimas 
nustatytu laiku -  100 proc
Įstaigoje dirbančių asmenų, 
kėlusių kvalifikaciją ne 
mažiau kaip du kartus per 
metus, dalis -  ne mažesnė 
kaip 60 proc.

Personalo skyrius

Buhalterinės 
apskaitos skyrius
Personalo skyrius

Personalo skyrius

Parengta korupcijos 
pasireiškimo tikimybės 
išvada -  L

Korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės nustatymo

2017-09-01

2017-12-31

2017-01-31

2017-12-31

2017-12-31

2017-08-15
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apibendrinti veiklos sritis, 
kuriose egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė

darbo grupė

01-03-02 Vykdyti laisvės 
atėmimo vietose 
laikomų asmenų 
išlaikymą, 
priežiūrą ir 
aprūpinim ą

Mažinti komunalinių paslaugų 
sąnaudas

1. LED šviestuvais pakeistų 
įstaigos perimetro 
apšvietimo lempų, procentas 
-  70 proc.
2. Pakeistų vandens 
maišytuvų automatiškai 
vandenį dozuojančiais 
maišytuvais, skaičius -1 0 .
3. Palyginus su 2016 metais, 
sumažintos pataisos įstaigos 
komunalinių paslaugų 
sąnaudos -  ne mažiau kaip 
15 proc.

Ūkio skyrius 1,2. 2017-06-30. 
3. 2017-12-31.

1128,3

Atlikti prekių ir paslaugų 
viešuosius pirkimus

1. Viešieji pirkimai atlikti:
1.1. iš CPO.lt katalogo, 
išskyrus atvejus, numatytus 
Viešųjų pirkimų įstatyme.
1.2. CVPIS priemonėmis, 
išskyrus atvejus, numatytus 
Viešųjų pirkimų įstatyme.
2. Vykdytų viešųjų pirkimų 
per CVP 1S dalis -  ne 
mažesnė kaip 90 proc.
3. Vykdant viešuosius 
pirkimus, dalyvauti pirkime 
kviesta VĮ „Mūsų 
amatai“(jei įstaigai 
reikalingas prekes, 
paslaugas ar darbus įmonė 
vykdė savo veikloje) -  100 
P«>c. .............

Ūkio skyrius 2017-12-31

01-03-04 Vykdyti 
ŽIV/AIDS, 
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

2017-12-23 1,8

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

2017-12-30
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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 90 proc., dėl lytiškai 
plintančių ligų dalis -  ne 
mažiau- 7 0  proc.

Sveikatos priežiūros 
tarnyba

2017-12-31

01-03-05 Teikti teisės aktų
nustatytas
mokamas
paslaugas
nuteistiesiems ir
komunalines
paslaugas
Pravieniškių
gyvenvietei

Užtikrinti tinkamą nuteistųjų 
aptarnavimui skirtų patalpų 
nuomą bei pajamų iš patepu 
nuomos efektyvų panaudojimą, 
taupant valstybės biudžeto 1ė§as

1. Išnuomotos patalpos 
nuteistųjų parduotuvei, 
pasirašyta patalpų nuomos 
sutartis - 1.
2. Gauta lėšų už nuteistųjų 
valgyklos ir patalpų nuomą 
-1 0 0  proc.
3. Išmokėtas darbo
tiŽm'ūkmfeiikMiamc.....
aptarnavime dirbantiems 
nuteistiesiems -1 0 0  proc.

Ūkio skyrius, 
Buhalterinės 
apskaitos skyrius

1. 2017-07-01.
2, 3.2017-12-31.

151,9

01-03-08 Vykdyti laisvės
atėmimo vietą
modernizavimo
programą ir
užtikrinti
materialinės
techninės bazės
atnaujinimą ■ - -
(Valstybės
investicijų
programa)

Vykdyti investicijų projektą 
„Marijampolės pataisos namų 
nuteistųjų bendrabučio 
rekonstravimas j kamerinio tipo 
patalpas1*: užtikrinti nuteistųjų 
gyvenamųjų patalpų (1092 kv. m) 
rekonstrukciją ir įrengti kamerų 
tipo gyvenamąsias patalpas ........

1, Investicijų projekto 
įgyvendinimo dalis 
(panaudotas asignavimus 
dalijant iš bendros projekto 
vertės) -1 0 0  proc.
2. Įrengtų kamerų tipo 
gyvenamųjų patalpų 
skaičius -  8 7 ; ........

Ūkio skyrius, 
Buhalterinės 
apskaitos Skyrius

2017-07-31 329,0

Viso: 5489,0
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