LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2014 m. balandžio 22 d. Nr. 1R-135
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6
punktu ir Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
birželio 6 d. nutarimu Nr. 827„Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 40 punktu:
1. T v i r t i n u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 2014 metų veiklos planą (pridedama).
2. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriui Artūrui Norkevičiui patvirtinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2014 metų veiklos planus.

Teisingumo ministras

Juozas Bernatonis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2014 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-135
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Užtikrinti tinkamą ir efektyvų nuteistųjų elgesio Organizuotų
supervizijų Probacijos
korekcijos programų vykdymą probacijos pareigūnams,
vykdantiems skyrius
tarnybose.
elgesio korekcijos programas,
skaičius – 2.

II ir IV ketv.

480

Organizuoti pasitarimus apygardų probacijos Organizuotų pasitarimų skaičius Probacijos
tarnybų direktoriams, Savivaldybių probacijos – 2.
skyrius
ir Probacijos skyrių viršininkams tarnybinės
veiklos klausimais (pasitarimų metu taip pat
aptarti
platesnį
elektroninio
stebėjimo
priemonių naudojimą probacijos tarnybose,
pareigūnų darbo krūvio paskirstymą, nuteistųjų
priežiūros planavimą, bendradarbiavimo su
įvairiomis
institucijomis
ir
savanoriais
klausimus ir pan.) ir jų metu priimti reikiamus
sprendimus dėl veiklos gerinimo.

I ir III ketv.

Plėtoti ir suvienodinti savanoriškos veiklos Pasitarimų-diskusijų savanorystės Probacijos
praktiką apygardų probacijos tarnybose.
klausimais skaičius – 1.
skyrius,
apygardų
Patvirtintas savanoriškos veiklos probacijos
probacijos tarnybose tvarkos tarnybos
aprašas (rekomendacijos) – 1.

2014 m.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
03 001-0101-02

Probacijos
vykdymas

3

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išanalizuoti ir apibendrinti probacijos tarnybų
darbo rezultatus pagal nustatytus vertinimo
kriterijus,
pateikti
siūlymus
apygardų
probacijos tarnybų direktoriams dėl tarnybinės
veiklos tobulinimo.

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Parengtų veiklos apibendrinimų Probacijos
(analizių) skaičius – 2.
skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m.

Parengtų ir pateiktų įgyvendinti
siūlymų apygardų probacijos
tarnyboms skaičius – 5.

Organizuoti susitikimus su apylinkės teismų Organizuotų susitikimų skaičius – Probacijos
vadovybe, jų metu pristatyti turimą elektroninio 6.
skyrius
stebėjimo įrangą, taip pat aptarti aktualius
klausimus, susijusius su teismų nuosprendžių
(nutarčių) vykdymu probacijos tarnybose,
socialinio tyrimo išvadų rengimu, elektroninių
stebėjimo priemonių naudojimo galimybėmis ir
pan.

2014 m.

Organizuoti pasitarimą Lygtinio paleidimo iš Organizuotų pasitarimų skaičius – Probacijos
pataisos įstaigų komisijų nariams lygtinio 1.
skyrius
paleidimo ir kitais aktualiais klausimais,
susijusiais su komisijų veikla.

II ketv.

Organizuoti Koordinacinės probacijos tarybos Organizuotų posėdžių skaičius – Probacijos
posėdžius ir juose dalyvauti.
4.
skyrius,
Koordinacinės
probacijos
taryba
Atlikti
apygardų
probacijos
tarnybų Atlikta
apygardų
probacijos Probacijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo analizę.
tarnybų
tarpinstitucinio skyrius
bendradarbiavimo analizė – 1.

2014 m.

2014 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

4

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Siekiant užtikrinti mediacijos priemonių Parengtų paraiškų skaičius – 1.
plėtojimą, parengti ir pateikti Centrinei projektų
valdymo agentūrai programos paraišką
priemonei
„Taikinamojo
tarpininkavimo
(mediacijos)
programos
baudžiamojoje
justicijoje sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Stiprinti
kompetentingų
valstybės
institucijų,
atliekančių
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų bei jų
pirmtakų
(prekursorių)
apyvartos
kontrolę,
administracinius

Probacijos
skyrius,
Vilniaus
apygardos
probacijos
tarnyba

Vykdyti probacijos tarnybų veiklos kontrolę.

Atliktų patikrinimų probacijos Probacijos
tarnybose skaičius – 8.
skyrius

Informuoti visuomenę apie probaciją.

Priemonių, kuriomis viešinama
informacija
apie
probaciją
rajoninėje
ar
respublikinėje
žiniasklaidoje, skaičius – 30.

Organizuoti konferenciją „Probacijos refleksija: Organizuotų
praeitis, dabartis, ateitis“.
skaičius – 1.
03 001-0102-02

Atsakingi
vykdytojai

Probacijos
skyrius kartu su
apygardų
probacijos
tarnybomis
konferencijų Probacijos
skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m.

I ketv.

Pareigūnus, atliekančius narkotinių medžiagų Pasirašytos sutartys ir nupirktos
kontrolę laisvės atėmimo vietose, aprūpinti radijo ryšio stotelės, kratų ir kitų
būtina įranga ir priemonėmis.
spec. užduočių apranga, kitos
priemonės ir perduotos įstaigoms
naudotis.

Laisvės
atėmimo vietų
įstaigų skyrius
(toliau –
LAVĮS)

II–III ketv.

Peržiūrėti ir įvertinti Narkomanijos prevencijos
ir narkotikų kontrolės laisvės atėmimo vietose
koncepciją, prireikus parengti koncepcijos
naujos redakcijos projektą

LAVĮS,
Sveikatos
priežiūros
skyrius, Vidaus
tyrimų skyrius

I ketv.

Parengtų koncepcijos analizių
(nustačius poreikį, parengtas
koncepcijos naujos redakcijos
projektas) skaičius – 1.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

230

5

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

narkomanijos LAVĮS
tematika skaičius,

IV ketv.

5

Plėtojant atrankinę narkomanijos prevenciją, Apklaustų asmenų skaičius – 150. LAVĮS
ištirti nepilnamečių suimtųjų ir nuteistųjų
narkotikų vartojimo patirtį.
Parengtų analizių su pasiūlymais
dėl gautų duomenų panaudojimo
skaičius – 1.
Plėtojant tikslinę narkomanijos prevenciją, Supervizijoje
dalyvavusių LAVĮS
organizuoti Lenkijos bausmių vykdymo specialistų skaičius – 20.
sistemos specialistų superviziją Lietuvos
pataisos įstaigų specialistams, vykdantiems
Įžanginės
grupės
užsiėmimus
pagal
Priklausomų asmenų terapijos programą.

IV ketv.

Organizuoti Kalėjimų departamento prie Tęstinių darbuotojų mokymų
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dirbti su motyvacine grupe
(toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam dalyvių skaičius – 30.
pavaldžių įstaigų darbuotojų rengimą vykdyti
kvalifikuotą nuteistųjų švietimą narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų
prevencijos
klausimais.

III ketv.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

gebėjimus ir
užtikrinti jų
materialinį
techninį
aprūpinimą
03 001-0102-03

03 001-0102-04

Plėtoti bendrąją,
atrankinę ir
tikslinę
narkomanijos
prevenciją laisvės
atėmimo vietose

Plėtoti
specialistų,
įgyvendinančių
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų bei jų
pirmtakų

Plėtojant bendrąją narkomanijos prevenciją, Spaudinių
aprūpinti laisvės atėmimo vietas spaudiniais prevencijos
narkomanijos prevencijos tematika.
egz. – 300.

LAVĮS,
Kalėjimų
departamento
Mokymo
centras,
pataisos
įstaigos

I ketv.

20

6

Priemonės
kodas

03 001-0102-08

Priemonės
pavadinimas
(prekursorių)
paklausos
mažinimo
priemones,
rengimo ir
kvalifikacijos
tobulinimo
sistemą
Organizuoti
mokymus laisvės
atėmimo vietose
nuteistiesiems,
siekiantiems įgyti
paklausią
profesiją

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Organizuoti Kalėjimų departamento ir jam Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją LAVĮS
pavaldžių įstaigų darbuotojų stažuotę ES šalių stažuotėje užsienyje, skaičius –
bausmių vykdymo institucijose, kuriose 10.
vykdoma nuo narkotinių medžiagų priklausomų
asmenų reabilitacija.

2014 m.

Išanalizuoti darbo rinkos poreikius ir paklausių Parengtų ir pateiktų profesinėms LAVĮS
specialybių mokymo galimybes pataisos mokykloms analitinių apžvalgų
įstaigose.
skaičius – 1.

2014 m.

Susitikti su profesinių mokyklų atstovais, Pataisos
įstaigoms
parengtų LAVĮS
aptarti mokymo procesą ir parengti pasiūlymus pasiūlymų
dėl
nuteistųjų
dėl proceso tobulinimo.
profesinio mokymo tobulinimo
skaičius – 1.

2014 m.

rinkoje Atliktas nuteistųjų profesinio LAVĮS
pataisos mokymo
paslaugos
viešasis
pirkimas – 1.

2014 m.

Organizuoti
paklausios
darbo
specialybės mokymą pasirinktoje
įstaigoje.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

30

Išmokytų specialybės nuteistųjų
skaičius – 30.
03 001-0102-07

Didinti nuteistųjų
užimtumą
darbine ir kitomis
pozityviomis
veiklomis

Organizuoti ir koordinuoti valstybės įmonių Parengtos
valstybės
įmonės
prie pataisos namų reorganizavimą, sujungiant „Mūsų amatai“ reorganizavimo
jas į naują juridinį asmenį – valstybės įmonę sąlygos.
„Mūsų amatai“.
Parengti valstybės įmonės „Mūsų
amatai“ įstatai.
Parengta valstybės įmonės „Mūsų
amatai“ struktūra.

Infrastruktūros
ir
turto
valdymo
skyrius

I pusm.

168

7

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Kontroliuoti valstybės įmonių
įmonės „Mūsų amatai“) veiklą.

(valstybės

Analizuoti valstybės įmonių (valstybės įmonės
„Mūsų amatai“) teikiamą informaciją apie
gamybinę veiklą ir teikti įmonių (įmonės)
valdyboms (valdybai) siūlymus dėl veiklos
tobulinimo.

03 001-0102-10

Organizuoti
prevencinę
priemonę „Teistų
asmenų
priežiūra“

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Juridinių
asmenų
registre
įregistruota valstybės įmonė
„Mūsų amatai“.
Atliktų patikrinimų ir parengtų Infrastruktūros
pažymų skaičius – 3.
ir
turto
valdymo
skyrius
Parengtų
suvestinių
lentelių Infrastruktūros
skaičius – 12.
ir turto
valdymo
Pateiktų pasiūlymų skaičius – ne skyrius
mažiau kaip 4.

Įvykdymo
terminas

2014 m.

2014 m.

Vystyti bendradarbiavimą su privačiais Organizuotų
susitikimų
su Infrastruktūros
juridiniais asmenimis ir asocijuotomis verslo Pramonininkų
konfederacijos ir
turto
struktūromis.
nariais skaičius – 1.
valdymo
skyrius
Organizuoti ir koordinuoti įkalinimo įstaigose Akcijų (renginių) dalyvių skaičius LAVĮS
laikomų asmenų dalyvavimą gretimų teritorijų – ne mažiau kaip 400 nuteistų
tvarkyme ir kitose visuomeniškai reikšmingose asmenų.
socialinėse akcijose (renginiuose).

2014 m.

Siekiant stiprinti visuomenės saugumą, mažinti
nusikaltimų recidyvą, aktyvinti probacijos
tarnybų, savivaldybių vaiko teisių apsaugos
tarnybų ir teritorinių policijos įstaigų
bendradarbiavimą,
organizuoti
bendrą
prevencinę priemonę „Teistų asmenų priežiūra
2014 m.“.

II ketv.

Vykdant prevencinę priemonę Probacijos
„Teistų asmenų priežiūra 2014 skyrius
m.“ aplankytų nuteistųjų, esančių
probacijos tarnybų registruose, jų
gyvenamosiose ar mokymosi
vietose skaičius – 3 000.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

2014 m.

15

8

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03 001-0103-03

Vykdyti laisvės
atėmimo vietose
tuberkuliozės
prevenciją

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Atlikti sergamumo tuberkulioze laisvės Parengtų statistinių ataskaitų
atėmimo vietose lyginamąją analizę ir skaičius – 1.
medicinos specialistams teikti išvadas bei
Atliktų tuberkuliozės epidemirekomendacijas dėl situacijos gerinimo.
ologinės situacijos 2013 m.
analizių skaičius – 1.

Sveikatos
priežiūros
skyrius

I ketv.

620

Įstaigos veiksmo pavadinimas

II–III ketv.

Atliktų lyginamųjų tuberkuliozės
epidemiologinės
situacijos
analizių skaičius – 1.

I ketv.

Medicinos specialistų pasitarimų
skaičius – 1.

II–III ketv.

Kontroliuoti (derinant mobiliojo rentgeno
aparato veiklos plano įgyvendinimą ir atliekant
statistinę analizę), kaip vykdomi profilaktiniai
radiologiniai tyrimai (stacionariaisiais ir
mobiliuoju rentgeno aparatais).

Asmenų, kuriems mobiliuoju ar Sveikatos
stacionariuoju įrenginiu atlikti priežiūros
radiologiniai
tyrimai
dėl skyrius
tuberkuliozės, dalis nuo asmenų,
kuriems tyrimai turėjo būti atlikti,
proc. – ne mažiau kaip 96.

II ir IV ketv.

Kontroliuoti ir vertinti tuberkuliozės gydymo
efektyvumą.

Atliktų tuberkuliozės gydymo Sveikatos
rezultatų analizių skaičius – 1.
priežiūros
skyrius
Talkinant Tuberkuliozės registro
specialistams, parengtas iš laisvės
atėmimo vietų įstaigų paleistų
asmenų
prieštuberkuliozinio
gydymo
tęstinumo
tvarkos
aprašas – 1.

II ketv.
2014 m.

9

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Užtikrinti,
kad
laisvės atėmimo vietų Kvalifikaciją kėlusių
medicinos personalas, dirbantis tuberkuliozės skaičius – 10.
gydymo srityje, nuolat keltų kvalifikaciją
(tarpininkaujant
medicinos
specialistams,
dirbantiems
tuberkuliozės
kontrolės,
profilaktikos ir gydymo srityje, organizuoti
išvykas į kursus, teikiant informaciją įstaigoms
apie universitetų ar kitų švietimo ir mokslo
įstaigų organizuojamas kitas tobulinimo formas
– teminius seminarus, konferencijas).

Atsakingi
vykdytojai

asmenų Sveikatos
priežiūros
skyrius

Organizuoti seminarą pareigūnams ir kitiems Organizuotų renginių skaičius – Sveikatos
darbuotojams, dirbantiems su tuberkulioze 1.
priežiūros
sergančiais pacientais, apie tuberkuliozės
skyrius
plitimo kelius, profilaktikos priemones ir
gydymo galimybes.
Dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijos, Renginių, kuriuose
tarptautinės sąjungos kovai su plaučių ligomis skaičius – 1.
ir tuberkulioze organizuojamuose ir kitose
tarptautinėse
konferencijose,
seminaruose
tuberkuliozės klausimais.

dalyvauta, Sveikatos
priežiūros
skyrius

Aprūpinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Įsigytų diagnostinių priemonių Sveikatos
bakteriologinę
laboratoriją
reikalingomis skaičius – 7.
priežiūros
diagnostinėmis priemonėmis.
skyrius,
Infrastruktūros
ir
turto
valdymo
skyrius

Įvykdymo
terminas

2014 m.

II–III ketv.

2014 m.

II–III ketv.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

10

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

03 001-0103-04

Vykdyti ŽIV /
AIDS, lytiškai
plintančių
infekcijų ir kitų
užkrečiamųjų
ligų prevenciją,
profilaktiką ir
gydymą

03 001-0103-07

Koordinuoti
laisvės atėmimo
vietų veiklą,
kontroliuoti
bausmių
vykdymo
sistemos teisinės
bazės nuostatų
įgyvendinimą

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

Sveikatos
priežiūros
skyrius,
Infrastruktūros
ir
turto
valdymo
skyrius
Kontroliuoti suimtųjų ir nuteistųjų ištyrimą dėl Atliktų analizių skaičius – 1.
Sveikatos
virusinių hepatitų, ŽIV ir lytiškai plintančių
priežiūros
infekcijų.
Ištirtų asmenų dalis nuo vidutinio skyrius
kontingento skaičiaus sąraše,
proc. – ne mažiau kaip 93.

IV ketv.

1780

Parengti teisės aktus (teisės aktų projektus),
skirtus personalo administravimui Kalėjimų
departamente ir jam pavaldžiose įstaigose
tobulinti.

2014 m.

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų ištyrimo dėl Pasirašyta (ar pratęsta) sutartis ir
virusinių hepatitų, ŽIV ir lytiškai plintančių nupirkta laboratorinių tyrimų
infekcijų (atvykus į įstaigą ir profilaktiškai) paslauga 26 rūšių tyrimams.
paslaugos pirkimą.

Parengtų teisės aktų (teisės aktų Teisės ir
projektų), susijusių su personalo personalo
mokymu ir priėmimu į tarnybą, skyrius
skaičius – 10.

IV ketv.
2014 m.

Parengtų
teisės
aktų,
įgyvendinančių naujos redakcijos
Tarnybos Kalėjimų departamente
prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžiose įstaigose statutą,
projektų dalis, proc. –100.

Patvirtinus
naują statuto
redakciją,
pagal
nustatytus
terminus
2014 m.

Patvirtinta
nauja
Kalėjimų
departamento
struktūra,
administracinių
padalinių
nuostatai ir pareigybių aprašymai.

2014 m.

6 176

11

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atstovauti Kalėjimų departamentui teismuose ir Teisminių bylų skaičius – 100.
administracinių ginčų komisijose.
Parengtų atsiliepimų skaičius –
150.
Optimizuoti bausmių vykdymo sistemos Patvirtinta
Kalėjimų
valdymą.
departamento
struktūra,
administracinių
padalinių
nuostatai ir pareigybių aprašymai.
Vykdyti Kalėjimų departamento ir jam Statutinių valstybės tarnautojų
pavaldžių įstaigų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių,
kurių
statusas
pareigybių statuso keitimus.
pakeistas, skaičius – 10.
Skatinti pareigūnų motyvaciją tarnyboje.
Organizuotų geriausių bausmių
vykdymo sistemos pareigūnų
rinkimų skaičius – 1.
Organizuotų renginių bausmių
vykdymo sistemos 95-ųjų metinių
proga skaičius – 1.
Pakeista pareigūnų skatinimo
žinybiniais ženklais tvarka – 1.
Patvirtintas
ir
įvykdytas
kvalifikacijos tobulinimo planas –
1.
Organizuoti prevencines priemones, skirtas Bendrai su policija parengtų
suimtiesiems ir nuteistiesiems draudžiamų planų,
kuriuose
numatytos
daiktų patekimui ir galimiems nuteistųjų ir priemonės laisvės atėmimo vietų
suimtųjų teisės pažeidimams užkardyti.
įstaigų išorės apsaugai stiprinti,
skaičius – 1.
Organizuotų prevencinių grupių
bendrųjų kratų laisvės atėmimo
vietų įstaigose skaičius – ne
mažiau kaip 6.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės ir
personalo
skyrius
Teisės ir
personalo
skyrius

2014 m.

Teisės ir
personalo
skyrius
Teisės ir
personalo
skyrius,
patarėjai,
Bendrasis
skyrius

2014 m.

LAVĮS, Vidaus
tyrimų skyrius

2014 m.

2014 m.

IV ketv.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengtų
pažymų
apie
prevencinės grupės veiklą ir
pasiūlymų
veiklai
tobulinti
skaičius – 1.
Organizuoti bendras Kalėjimų departamento, Organizuotų
jam pavaldžių įstaigų ir Viešojo saugumo skaičius – 2.
tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos
pareigūnų specialiosios taktikos pratybas.

bendrų

pratybų LAVĮS

2014 m.

Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis Organizuotų
šunų
mokymų LAVĮS
organizuoti kinologų ir tarnybinių šunų skaičius – 4.
mokymą.
Mokyme dalyvavusių kinologų
skaičius – 6.
Mokytų tarnybinių šunų skaičius
– 5.
Parengtų
kinologų
veiklos
tobulinimo koncepcijų skaičius –
1.

2014 m.

Atlikti
netikėtus
budinčiųjų
tarnybų Atliktų patikrinimų skaičius – 8.
patikrinimus
Kalėjimų
departamentui
pavaldžiose įstaigose.

LAVĮS

2014 m.

Organizuoti telekonferencijų įrangos diegimą Laisvės atėmimo vietų įstaigose LAVĮS
laisvės atėmimo vietų įstaigose.
įdiegtų telekonferencijų įrangos
sistemų (12 stacionariosios ir 3
mobiliosios įrangos vienetų)
skaičius – 15.

2014 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vykdyti radijo ryšio trukdymo (blokavimo)
įrangos diegimo darbų priežiūrą ir kontrolę.

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Radijo ryšio trukdymo įrangos, LAVĮS
įdiegtos
Alytaus
pataisos
namuose, komplektas – 1.

I pusm.

Parengti teisės aktus (teisės aktų projektus) Parengta Laisvės atėmimo vietų LAVĮS
laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros apsaugos ir priežiūros tarnybų
tarnybų veiklai tobulinti.
darbo instrukcijos nauja redakcija
– 1.
Parengtas Įeinančių į laisvės
atėmimo
vietų
įstaigas
ir
išeinančių iš jų asmenų bei jų
daiktų
patikrinimo
tvarkos
aprašas – 1.
Organizuoti lygtinio paleidimo iš laisvės Parengtų įsakymų dėl lygtinio LAVĮS
atėmimo vietų vykdymą, teikti metodinę paleidimo komisijų sudėties
pagalbą lygtinio paleidimo komisijoms, keitimo, skaičius – 15.
analizuoti informaciją apie lygtinio paleidimo
Parengtų pažymų apie lygtinio
taikymą.
paleidimo taikymą įstaigose
skaičius – 40.

2014 m.

2014 m.

Parengtų analitinių pažymų ir,
esant poreikiui, pasiūlymų dėl
teisės aktų tobulinimo skaičius –
1.
Vykdyti Kalėjimų departamentui pavaldžiose Parengta suvestinių ir analitinių LAVĮS
įstaigose vykdomos socialinės reabilitacijos, apžvalgų skaičius – 20.
skatinimo ir baudimo praktikos, psichologinių
tarnybų veiklos ir jų sąveikos su kitais
padaliniais stebėseną.

2014 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Įpareigoti laisvės atėmimo vietų įstaigų Parengtų įpareigojimų skaičius – LAVĮS
administracijas peržiūrėti ir, esant poreikiui, 1.
papildyti darbuotojų pareigybių aprašymus
funkcijomis, susijusiomis su socialinio tyrimo
išvadų rengimu, apie atliktus pakeitimus
informuoti Kalėjimų departamentą.

I ketv.

Organizuoti socialinio tyrimo išvados rengimo Organizuotų mokymų skaičius – LAVĮS
mokymus išvadų rengėjams visose laisvės 11.
atėmimo vietose.
Mokymuose
dalyvavusių
socialinio tyrimo išvadų rengėjų
skaičius – 150.

I pusm.

Vykdyti nuolatinę socialinio tyrimo išvados Atliktų tikslinių
rengimo kokybės patikrą laisvės atėmimo skaičius – 9.
vietose.

patikrinimų LAVĮS

2014 m.

Vykdyti Nuteistųjų teisinio ir socialinio Atliktų tikslinių
švietimo programos vykdymo kontrolę pataisos skaičius – 4.
įstaigose.

patikrinimų LAVĮS

2014 m.

Kontroliuoti nuteistųjų bendrojo lavinimo ir Atliktų moksleivių lankomumo
profesinio mokymo organizavimą laisvės patikrinimų skaičius – 4.
atėmimo vietų įstaigose.

LAVĮS

2014 m.

Organizuoti
supervizijas
pakartotinio Surengtų supervizijų skaičius – 2.
nusikalstamo
elgesio
rizikos
vertinimo
Supervizijų dalyvių skaičius – 50.
metodikos „OASys“ naudotojams.

LAVĮS,
Probacijos
skyrius

2014 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Parengti ir pateikti Kalėjimų departamento Patvirtintos gairės
direktoriui tvirtinti Kalėjimų departamento
informacinės sistemos pertvarkymo gaires

Atsakingi
vykdytojai
Projektų
valdymo
skyrius

Ištirti Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Atliktų mikroklimato
mikroklimatą.
skaičius – 1.

Įvykdymo
terminas

II ketv.

tyrimų Probacijos
skyrius, Teisės
ir
personalo
skyrius
Vykdant kriminalinės subkultūros apraiškų Atliktas
nuteistųjų
artimųjų LAVĮS
prevenciją laisvės atėmimo vietose, atlikti požiūrio į kriminalinę subkultūrą
situacijos stebėseną ir tyrimus.
tyrimas – 1.

2014 m.

Vykdyti kriminogeninės būklės ir jos pokyčių
stebėseną bei kontrolę laisvės atėmimo vietose.

2014 m.

Parengtų kriminogeninės būklės Vidaus tyrimų
analitinių pažymų skaičius – 4.
skyrius
Sutikrintų
užregistruotų
nusikalstamų veikų ir parengtų
pažymų skaičius – 12.
Sutikrintų statistinių duomenų ir
parengtų
lentelių
apie
kriminogeninę būklę skaičius –
12.
Parengtų analitinių pažymų apie
neteisėtą narkotikų apyvartą
laisvės atėmimo vietose skaičius
– 1.
Parengtų analitinių pažymų apie
kūno sužalojimų prevenciją ir
tyrimą laisvės atėmimo vietose
skaičius – 1.

2014 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

16

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvertinti korupcijos prevencijos vykdymą
bausmių vykdymo sistemoje, siekiant nustatyti
jos trūkumus, identifikuoti veiklos sritis,
kuriose tikėtinos korupcijos apraiškos, ir
parengti priemones ar jų planus dėl korupcijos
apraiškų mažinimo.

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Atliktų tarnybinių tyrimų dėl
galimų tarnybinių nusižengimų,
nuteistųjų perkėlimų ir kitų
aplinkybių skaičius – 20.
Pateiktų rekomendacijų skaičius –
14.
Parengtų analitinių pažymų apie Vidaus tyrimų
korupcijos prevencijos priemonių skyrius
įgyvendinimą
Kalėjimų
departamentui
pavaldžiose
įstaigose skaičius – 1.
Įgyvendintų
numatytų
antikorupcinių priemonių dalis
proc. – ne mažiau kaip 80.

Parengtų korupcijos pasireiškimo
tikimybės išvadų ir vertinimo
lapų skaičius – 2.
Atlikti personalo patikimumo patikrinimo Organizuotų
pretendentų Vidaus tyrimų
procedūras, siekiant užtikrinti Valstybės ir patikrinimų skaičius – 35.
skyrius
tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimą
bausmių vykdymo sistemoje.
Vykdyti Kalėjimų departamentui pavaldžių Kalėjimų
departamentui Kalėjimų
įstaigų veiklos kontrolę.
pavaldžiose laisvės atėmimo departamento
įstaigose atliktų kompleksinių struktūriniai
veiklos patikrinimų skaičius – 4.
padaliniai
Išnagrinėtų suimtųjų, nuteistųjų ir
kitų piliečių skundų, prašymų bei
pasiūlymų skaičius – 43 000.

Įvykdymo
terminas

2014 m.

2014 m.

2014 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Priimtų ir patikrintų biudžeto Buhalterinės
išlaidų sąmatų rinkinių skaičius – apskaitos
72.
skyrius
Priimtų ir patikrintų finansinių
ataskaitų rinkinių skaičius – 18.
Patikrinimų viešųjų pirkimų Infrastruktūros
procedūrų ir tarnybinio transporto ir turto
naudojimo srityse skaičius – 4.
valdymo
skyrius
Statinių projektavimo, statybos Biudžeto
ir statybos objektų pripažinimo planavimo
tinkamais naudoti patikrinimų skyrius
skaičius – 5.
Suteiktų konsultacijų statinių
projektavimo,
statybos
ir
statybos objektų pripažinimo
tinkamais naudoti klausimais
skaičius – 5.
Parengti naują maitinimo meniu, atsižvelgiant į
optimalų produktų kainos ir maistinės vertės
santykį,
patikslinti
asmenų,
laikomų
kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo
vietose, maitinimo organizavimo taisykles.

Išnagrinėjus pateiktus pasiūlymus
dėl efektyvesnio biudžeto lėšų
mitybai panaudojimo, parengtas
naujas maitinimo meniu – 1.
Patikslintos asmenų, laikomų
kardomojo kalinimo ir laisvės
atėmimo vietose, maitinimo
organizavimo taisykles – 1.

Infrastruktūros
ir
turto
valdymo
skyrius

I pusm.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vykdyti prekių ir paslaugų viešojo pirkimo
procedūras.

Organizuoti Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų patikėjimo teise valdomo
nekilnojamojo turto, nereikalingo įstaigoms
priskirtoms funkcijoms vykdyti, panaudojimą,
vadovaujantis
visuomeninės
naudos,
racionalumo, efektyvumo ir viešosios teisės
principais.

Parengti Kalėjimų departamento 2013 m.
veiklos ataskaitą.

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės
Parengtų ir teisiškai įvertintų
prekių ir paslaugų pirkimo
sutarčių projektų skaičius – 50.
Atliktų centralizuotų viešųjų
pirkimų skaičius – 5.

Atsakingi
vykdytojai

Infrastruktūros
ir turto valdymo skyrius,
Teisės ir
personalo
skyrius
1. Surinkti informaciją apie Infrastruktūros
įstaigose
nenaudojamą ir
turto
nekilnojamąjį turtą.
valdymo
2.
Pateikti
Kalėjimų skyrius
departamento
direktoriui
pasiūlymus dėl nenaudojamo
nekilnojamojo turto.
3.
Perduoti
pavaldžioms
įstaigoms Kalėjimų departamento
valdomus
tarnybinius
butus
Kairiūkščio g. 5, Vilniuje.
4.
Organizuoti
įstaigose
nenaudojamo nekilnojamojo turto
panaudojimą, atsižvelgiant į
galimybes perduoti, išnuomoti ar
parduoti.
Parengta Kalėjimų departamento Biudžeto
metinė veiklos ataskaita – 1.
planavimo
skyrius,
Parengta metinio veiklos plano dalyvaujant
kitiems
įgyvendinimo ataskaita – 1.
skyriams

Įvykdymo
terminas

2014 m.

iki 2014 m.
sausio 31 d.
iki 2014 m.
vasario 10 d.

iki 2014 m.
kovo 31 d.

iki 2014m.
gruodžio 1 d.

I ketv.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Parengti Kalėjimų departamento ir jam Parengtų Kalėjimų departamento Biudžeto
pavaldžių įstaigų 2014 m. biudžetą ir investicijų programų sąmatų, jų skaičiavimų planavimo
projektus.
ir
sąmatų suvestinių, jų skyrius
skaičiavimų formų skaičius – 20.

Įvykdymo
terminas

I ketv.

Patikrintų
ir
apibendrintų
Kalėjimų
departamentui
pavaldžių įstaigų sąmatų ir jų
skaičiavimų formų skaičius –
138.
Parengtų Kalėjimų departamento
reguliavimo
sričiai
priskirtų
valstybės kapitalo investicijų
projektų skaičius – 3.
Parengti Kalėjimų departamento ir jam Parengtų Kalėjimų departamento Biudžeto
pavaldžių įstaigų 2015 m. biudžeto ir investicijų programų sąmatų projektų, jų planavimo
projektus.
skaičiavimų ir suvestinių sąmatų skyrius
projektų, jų skaičiavimo formų
skaičius – 23.
Patikrintų
ir
apibendrintų
Kalėjimų
departamentui
pavaldžių įstaigų sąmatų projektų
ir jų skaičiavimo formų skaičius –
158.

II pusm.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

20

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengtų Kalėjimų departamento
reguliavimo
sričiai
priskirtų
valstybės kapitalo investicijų
projektų skaičius – 3.
Atlikti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų 2014 m. valstybės biudžeto programų
sąmatų pakeitimus.

Išanalizuotų
ir
apibendrintų Biudžeto
Kalėjimų
departamentui planavimo
pavaldžių
įstaigų
prašymų skyrius
pakeisti
programų
sąmatas
skaičius – 120.

2014 m.

Organizuotų Ūkinės finansinės
veiklos tarybos prie Kalėjimų
departamento
direktoriaus
posėdžių
dėl
Kalėjimo
departamentui ir jam pavaldžioms
įstaigoms patvirtintų biudžeto
asignavimų pakeitimų skaičius –
12.
Parengti Kalėjimų departamento 2013 m. I
ketvirčio, pusmečio ir 9-ių mėnesių programos
„Bausmių sistema“ uždavinių įgyvendinimo
ataskaitas.

Parengtų Kalėjimų departamento Biudžeto
ir
jam
pavaldžių
įstaigų planavimo
programos „Bausmių sistema“ skyrius
įgyvendinimo ataskaitų skaičius –
3.
Patikrintų
ir
apibendrintų
Kalėjimų
departamentui
pavaldžių įstaigų ataskaitų apie
vertinimo kriterijų vykdymą
skaičius – 48.

II–IV ketv.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Naudojantis
Centralizuotos
stebėsenos
informacine sistema vykdyti
Teisingumo
ministerijos 2014–2016 metų strateginio
veiklos plano dalyje, už kurios įgyvendinimą
atsakingas Kalėjimų departamentas, nustatytas
planavimo ir vykdymo stebėsenos procedūras.

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Užtikrinta,
kad
informacija, Biudžeto
susijusi
su
Teisingumo planavimo
ministerijos
2014–2016 metų skyrius
strateginio veiklos plano dalies,
už
kurios
įgyvendinimą
atsakingas
Kalėjimų
departamentas, planavimu ir jos
vykdymu, būtų įkelta, atnaujinta
laiku, operatyviai valdoma ir
pateikiama
išoriniams
vartotojams
per
stebėsenos
informacinę sistemą (SIS).

2014 m.

Kompiuterizuotos valstybės biudžeto, apskaitos Įstaigų, kurių sąmatas tvarko Biudžeto
ir mokėjimų sistemos (VBAMS) priemonėmis Kalėjimų departamentas, skaičius planavimo
tvarkyti Kalėjimų departamento ir jam – 18.
skyrius
pavaldžių įstaigų sąmatas (duomenų įvedimas ir
įvestų duomenų pakeitimas).

2014 m.

Įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos Parengtų ataskaitų skaičius – 1.
Vyriausybės
programos
įgyvendinimo
prioritetinę priemonę 310 ,,Nustatyti paslaugas
teikiančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklos
kokybės vertinimo kriterijus ir pagal juos
kasmet šias institucijas ir įstaigas vertinti ir
viešinti vertinimo rezultatus“ apibendrinti ir
pateikti Teisingumo ministerijai bausmių
vykdymo įstaigų Lietuvos Respublikos finansų
ministro patvirtintų rodiklių faktines reikšmes
už 2013 m.

Biudžeto
planavimo
skyrius

I ketv.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvertinti Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų pareigūnų važiavimo išlaidų
kompensavimo taisyklių, patvirtintų Kalėjimų
departamento direktoriaus 2010 m. sausio 28 d.
įsakymu Nr. V-24 „Dėl Kalėjimų departamento
ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų važiavimo
išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo ir
maksimalaus važiavimo išlaidų kompensacijos
dydžio nustatymo“, praktinius taikymo
aspektus.
Sukurti ir įdiegti projektų valdymo sistemą,
atitinkančią LST ISO 21500:2012 tarptautinio
standarto reikalavimus.

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Parengta išvada, o prireikus –
Kalėjimų
departamento
direktoriaus 2010 m. sausio 28 d.
įsakymo Nr. V-24 pakeitimo
projektas – 1.

Biudžeto
planavimo
skyrius, Teisės
ir
personalo
skyrius

III ketv.

Projektų
valdymo
skyrius

2014 m.

Bendrasis
skyrius,
Biudžeto
planavimo
skyrius

2014 m.

dalyvauta, Bendrasis
skyrius

2014 m.

Sukurta ir įdiegta projektų
valdymo sistema: sukurtas ir
įgyvendintas projektų valdymo
modelis, aprašytas procesas ir
procedūros,
įdiegtas
IT
sprendimas.
Surinkti ir apibendrinti statistinius duomenis Parengtų laisvės atėmimo vietose
apie laisvės atėmimo vietų veiklą.
laikomų asmenų prašymų ir
skundų nagrinėjimo statistinių
ataskaitų ir asmenų, esančių
laisvės atėmimo įstaigose ir
probacijos tarnybų priežiūroje,
statistinių ataskaitų skaičius:
mėnesinių – 8; ketvirtinių – 16;
pusmečio – 8; metinių – 16.
Organizuoti Kalėjimų departamento atstovų Renginių, kuriuose
dalyvavimą
tarptautinių
organizacijų skaičius – 10.
renginiuose, kitose užsienio komandiruotėse.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Organizuoti Kalėjimų departamento ir jam Atnaujintose ir suvienodintose
pavaldžių
įstaigų
interneto
svetainių interneto svetainėse skelbiama
atnaujinimą ir suvienodinimą.
visa
pagal
teisės
aktų
reikalavimus
privaloma
informacija.
Parengti teisės aktus ir (ar) susitarimus, Parengti atitinkamų teisės aktų ir
reikalingus Lietuvos Respublikos kriminalinės susitarimų projektai.
žvalgybos įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

Atsakingi
vykdytojai

Bendrasis
skyrius

2014 m.

Vidaus tyrimų
skyrius,
LAVĮS,

2014 m.

Tobulinti Kalėjimų departamentui pavaldžiose Parengtos ginkluotės apyvartos LAVĮS
įstaigose esančios ginkluotės saugojimą ir taisyklės – 1.
apskaitą.
Pasirengti euro įvedimui 2015 m.

03 001-0103-08

Vykdyti Laisvės
atėmimo vietų
modernizavimo
strategiją

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
litų)

I ketv.

Parengtas
pasirengimo
euro
įvedimui priemonių planas ir
įvykdytos
jame
numatytos
priemonės – 1.
Vykdyti viešojo ir privataus sektorių Kreiptasi į Viešųjų pirkimų
bendradarbiavimo projekto Lukiškių kalėjimo tarnybą dėl leidimo vykdyti
iškėlimo į Pravieniškes pirkimo procedūras projektą neskelbiamų derybų
neskelbiamų derybų būdu.
būdu, gavus leidimą, atliktos
pirkimo procedūros.

Buhalterinės
apskaitos
skyrius

2014 m.

Infrastruktūros
ir
turto
valdymo
skyrius

2014 m.

Organizuoti ir atlikti Pravieniškių pataisos Atrinkta projektavimo darbus
namų-atvirosios kolonijos 3-iosios valdybos atliekanti
įmonė,
pasirašyta
pastato rekonstravimo projekto parengimo sutartis – 1.
pirkimo procedūras.

Infrastruktūros
ir turto
valdymo
skyrius

II ketv.

Organizuoti ir atlikti Pravieniškių pataisos Atrinkta projektavimo darbus Infrastruktūros
namų-atvirosios kolonijos 3-iosios valdybos atliekanti
įmonė,
pasirašyta ir turto
pastato rekonstravimo projekto ekspertizės
valdymo

IV ketv.

4 233
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

pirkimo procedūras.

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės
sutartis – 1.

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skyrius

Sudaryti viešojo ir privataus sektorių Sudarytos 2 (dvi) projektų Projektų
partnerystės projektų „Vilniaus tardymo vykdymo grupės, paskirti vadovai skyrius
izoliatoriaus-pataisos
namų
statyba
bei ir nariai, suformuluotos užduotys.
paslaugų teikimas“ ir „Šiaulių tardymo
izoliatoriaus-pataisos
namų
statyba
bei
paslaugų teikimas“ vykdymo grupes.

I ketv.

Organizuoti dokumentacijos dėl naujų laisvės Pateikti dokumentai Viešojo ir
atėmimo vietų Vilniuje ir Šiauliuose statybos ir privataus sektorių partnerystės
įrengimo, eksploatavimo ir kitų funkcijų projektų komisijai.
teikimo organizavimo viešojo ir privataus
sektorių partnerystės būdu pateikimą Viešojo ir
privataus sektorių partnerystės projektų
komisijai įvertinti.

I pusm.

Sukurti sąlygas mažinti Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje valdyboje
laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų
pakartotinio nusikalstamumo lygį.

Biudžeto
planavimo
skyrius,
Infrastruktūros
ir turto
valdymo
skyrius

Investicijų projekto ,,Pravieniškių Biudžeto
3-iųjų pataisos namų inžinerinių planavimo
techninių apsaugos priemonių skyrius
rekonstravimas“ rekonstravimo
darbų įgyvendinimo nuo statybos
pradžios dalis, proc. – 87.
Investicijų projekto ,,Pravieniškių
pataisos
namų-atvirosios
kolonijos 3-ios valdybos patalpų
rekonstravimas į kamerinio tipo
patalpas“ rekonstravimo darbų
įgyvendinimo
nuo
statybos

2014 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

pradžios dalis, proc. – 5,5.
Vykdyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Investicijų projekto ,,Laisvės Biudžeto
perkėlimo į Pravieniškes darbų priežiūrą.
atėmimo
vietų
ligoninės planavimo
perkėlimo į Pravieniškių gydymo skyrius
ir pataisos namus“ rekonstravimo
darbų įgyvendinimo nuo statybos
pradžios dalis, proc. – 100.

2014 m.

Investicijų projekto ,,Laisvės
atėmimo
vietų
ligoninės
Pravieniškių padalinio pastatų ir
statinių
rekonstravimas“
rekonstravimo
darbų
įgyvendinimo
nuo
statybos
pradžios dalis, proc. – 10,2.
Sudaryti programos LT14 „Pataisos, įskaitant
bausmes be įkalinimo“, finansuojamos 2009–
2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis, tiesioginio finansavimo projektų
valdymo komitetą ir patvirtinti jo darbo
reglamentą.
Pasirašyti programos LT14 „Pataisos, įskaitant
bausmes be įkalinimo“, finansuojamos 2009–
2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis, tiesioginio finansavimo projektų
įgyvendinimo sutartis.

Sudarytas projektų valdymo Patarėjas,
komitetas ir patvirtintas jo darbo Projektų
reglamentas – 1.
valdymo
skyrius

I ketv.

Pasirašytos
5
projektų
įgyvendinimo sutartys:
1.
„Elektroninio
stebėjimo
priemonių taikymas lygtinai
paleistiems nuteistiesiems“;
2. „Įkalinimo įstaigų personalo
kompetencijų stiprinimas, skiriant
daugiau dėmesio įkalintų asmenų

II ketv.

Projektų
valdymo
skyrius,
Projektų
administravimo
ir
vykdymo
grupių vadovai

Asignavimai
(tūkst.
litų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso
ir
(ar)
indėlio
vertinimo
kriterijai,
mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

mokymui“;
3. „Sudaryti sąlygas sumažinti
Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos 3-iojoje
valdyboje
laisvės
atėmimo
bausmę atliekančių nuteistųjų
pakartotinio
nusikalstamumo
atvejų skaičių“;
4. „Pataisos įstaigose sudarytos
geresnės sąlygos pažeidžiamoms
grupėms
priskirtiems
nuteistiesiems“;
5. „Nuteistųjų, laikomų uždaro
tipo pataisos įstaigose, skaičiaus
sumažinimas įsteigiant 4 naujas
atviro tipo pataisos įstaigas“.
Įgyvendinti programos LT14 „Pataisos, Pagal grafiką įvykdytos projektų Projektų
įskaitant bausmes be įkalinimo“, finansuojamos įgyvendinimo veiklos.
administravimo
2009–2014
m.
Norvegijos
finansinio
ir
vykdymo
mechanizmo lėšomis, tiesioginio finansavimo
grupių vadovai
projektų
veiklas,
laikantis
projektų
įgyvendinimo sutartyse nustatytų terminų.

Įvykdymo
terminas

2014 m.

Asignavimai
(tūkst.
litų)

