PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2019 m. liepos 12 d.
įsakymu Nr. PL-1
PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
Atsakingi vykdytojai
vienetai ir reikšmės
03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
02 UŽDAVINYS- VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

Vertinimo kriterijai:
P-03 001-0101-01 Nuteistųjų įgijusių specialybę, skaičius (vnt.) – 270.
P-03 001-0101-02 Dirbančių nuteistųjų dalis, laikomų laisvės atėmimo vietose, proc. – 45.
P-03 001-0101-03 Nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, mažėjimas(veikų skaičius 1 tūkst. Įkalintų asmenų) –
24,5.
P-03 001-0101-04 Nuteistųjų neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 57.
P-03 001-0101-05 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas skaičius, ne mažiau kaip vnt. planinė reikšmė nenustatoma, tačiau teikiama informacija apie faktinę reikšmę, jeigu toks kriterijus vykdomas.
P-03 001-0101-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymas procentais – 62.
P-03 001-0101-08 Ankstyvosios intervencijos programose dalyvavusių nuteistųjų iki 21 metų amžiaus, nereguliariai vartojančių alkoholį ir narkotikus,
skaičius, ne mažiau kaip, vnt. – 3.
P-03 001-0101-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė
pilną įstaigose taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis, proc. - 40.
P-03 001-0101-10 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kuriems įkalinimo metu teiktas (tęstas)
gydymas dėl opioidinės priklausomybės, dalis proc. - 100.
01-02-01
Padidinti
socialinės
620,00
reabilitacijos
veiksmingumą.
Padidinti
nuteistųjų
resocializacijos
proceso
veiksmingumą ir pagerinti

2
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
jų
gyvenimo
sąlygas
(Kalėjimų
departamento
direktoriaus nustatytos 2019
metų
veiklos
užduotys
įstaigos vadovui), vykdyti
šiuos veiksmus:
1.
Didinti
nuteistųjų,
kuriems suteikta teisė vykti
be sargybos ar palydos už
pataisos
įstaigos
ribų
skaičių

2019-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektoriaus RS
viršininkai

2019-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektoriaus RS
viršininkai

2019-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektoriaus RS
viršininkai,
Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS
skyrius
nuteistųjų Pasirašytos
naujos
Direktoriaus
bendradarbiavimo sutartys,
pavaduotojas,
dėl nuteistųjų įdarbinimo –
kuruojantis veiklą
ne mažiau 3.
Trečiajame sektoriuje,
Trečiojo sektoriaus RS
viršininkas

2019-12-31

3.
Didinti
suteiktų
trumpalaikių išvykų į namus
nuteistiesiems skaičių
4. Organizuoti nuteistųjų
bausmę atliekančių Kamerų
tipo patalpose perkėlimą į
gyvenamąsias patalpas

Palyginti su 2018 m.
padidėjo nuteistųjų, kuriems
suteikta teisė vykti be
sargybos ar palydos už
pataisos
įstaigos
ribų,
skaičius – ne mažiau 10 proc.
Inicijuotų ir organizuotų
laisvalaikio
užimtumo
priemonių skaičius – ne
mažiau nei 360 vnt. per
kalendorinius metus.
Palyginus su 2018 m.
suteiktų trumpalaikių išvykų
į namus skaičiaus didėjimas
– ne mažiau 10 proc.
Nuteistieji kurie bausmę
atlieka sektorių Kamerų tipo
patalpose (KTP) perkelti, į
gyvenamąsias patalpas – ne
mažiau 50.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektoriaus RS
viršininkai

2. Organizuoti laisvalaikio
užimtumo
priemones
nuteistiesiems

5.
Didinti
užimtumą

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

2019-10-01

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
6.
Didinti
įdarbintų
nuteistųjų skaičių

7. Skatinti nuteistuosius
dalyvauti projekte „Langas į
nuteistojo pasaulį“
8.
Vykdyti
dinaminę
priežiūrą sektoriuose

9. Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos
amnestijos
įstatymą
Įgyvendinti
bandomąjį
projektą „Lengvojo režimo
sektorius“

Proceso ir (ar) indėlio
Įvykdymo
vertinimo kriterijai, mato
Atsakingi vykdytojai
terminas
vienetai ir reikšmės
Palyginti su 2018 m.
Pirmojo, Antrojo ir
2019-12-31
padidėjo dirbančių įkalintų Trečiojo sektorių RS
asmenų už pataisos įstaigos
viršininkai
teritorijos ribų skaičius – ne
mažiau kaip 15 proc.
Projekte „Langas į nuteistojo
Pirmojo, Antrojo ir
2019-12-31
pasaulį“ dalyvavo – ne Trečiojo sektoriaus RS
mažiau 30 nuteistųjų.
viršininkai
1. Trečiajame sektoriuje Trečiojo sektoriaus RS 1. 2019-12-31
vykdoma dinaminė priežiūra.
viršininkas
2. Pirmajame ir Antrajame
Pirmojo ir Antrojo
2.2019-12-31
sektoriuose
vykdomi sektorių RS viršininkai
dinaminės
priežiūros
principai.
Įgyvendintas
Lietuvos
Komisija
2019-03-31
Respublikos
amnestijos
įstatymas iki 2019 m. kovo
31 d. – 100 proc.
1. Parengtas ir patvirtintas
Darbo grupė
1. 2019-04-26
tvarkos aprašas – 1.
2. Antrajame
sektoriuje
Direktoriaus
2. 2019-05-01
pradėtas vykdyti bandomasis
pavaduotojas,
projektas.
kuruojantis veiklą
Antrajame sektoriuje,
Antrojo sektoriaus
SVS ir RS viršininkai

3. Apibendrinta informacija
apie
projekto
vykdymo
rezultatus
ir
pateikta
Teisingumo ministerijai.
Vykdyti socialinio projekto „Žalioji
oazė“
veikloje

Antrojo sektoriaus RS
viršininkas

3. 2019-10-15

Pirmojo, Antrojo ir

2019-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
„Žalioji
įstaigoje

oazė“

veiklas

Vykdyti tikslines nuteistųjų
socialinės
reabilitacijos
programas

Gerinti socialinio tyrimo
išvadų rengimo pataisos
įstaigoje kokybę

Tobulinti
nuteistųjų
individualių
socialinės
reabilitacijos planų rengimo
ir
vykdymo
pataisos
įstaigoje sistemą

Vykdyti
medžiagų
vartojimo
priemones

narkotinių
kontrolės
ir
prevencijos

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
dalyvavusių
nuteistųjų
skaičius – ne mažiau, kaip
2018 m.
1. Pirmajame sektoriuje
nuteistiesiems
vykdyta
„Ankstyvoji
intervencija“
programos veikla.
2.
Programos
veikloje
dalyvavusių
nuteistųjų
skaičius – 3.
1. Atliktų socialinio tyrimo
išvadų formos ir turinio
vertinimų skaičius – 4.
2. Organizuota mokymų
socialinio tyrimo išvadų
rengėjams – 2.
3. Organizuoti pareigūnų
dalyvavimą mokymuose.
1.
Atliktų
tikslinių
patikrinimų skaičius – 4.
2. Organizuota pasitarimų
individualių
socialinės
reabilitacijos planų rengimo
ir vykdymo klausimais – 2
3. Nuteistųjų, atliekančių
bausmę lengvosios grupės
sąlygomis,
skaičiaus
padidėjimas – 15 proc.
1. Suorganizuotų pataisos
namų
darbuotojų
apsilankymų ne įkalinimo
įstaigose
veikiančioje

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Trečiojo sektorių RS
viršininkai
Pirmojo sektoriaus RS
viršininkas

2019-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS
viršininkai

1. 2019-12-31

VOS vedėjas

2. 2019-12-21

VOS vedėjas

3. 2019-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS
viršininkai

1. 2019-12-31
2. 2019-12-31

3. 2019-12-31

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS
viršininkai

1. 2019-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

01-02-08

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
narkomanų
reabilitacijos
įstaigoje skaičius – 1.
2. Laisvės atėmimo vietų
įstaigų darbuotojų, kurie
stažavosi
laisvėje
veikiančiuose
priklausomybių reabilitacijos
centruose, skaičius – 4.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

2. 2019-12-31

Rengti ir vykdyti
laisvės atėmimo
vietose socialinių
įgūdžių lavinimo
programas
nuteistiesiems ir
suimtiesiems.

0

Organizuoti
nuteistųjų
mokymus
pagal
Priklausomybių
nuo
psichiką
veikiančių
medžiagų
asmenų
reabilitacijos programą

Organizuoti
ir vykdyti
tikslinių
grupinių
psichologinius užsiėmimus
smurto artimoje aplinkoje
bei
bendravimo
psichologijos temomis

Sėkmingai
baigusių Antrojo sektoriaus RS
priklausomų nuo psichiką
viršininkas
veikiančių medžiagų asmenų
reabilitacijos
programą,
nuteistųjų dalis nuo esančių
Priklausomybių
turinčių
įkalintų asmenų reabilitacijos
centre nuteistųjų – ne mažiau
10 proc.
1. Vykdytas grupės narių Trečiojo sektoriaus RS
dalyvavimo
grupėje
viršininkas
vertinimas:
lankomumas,
pasirengimas grupės darbui,
asmeninė refleksija, tinkamų
socialinių
įgūdžių
demonstravimas,
grupės
taisyklių laikymasis.
2. Organizuota ne mažiau Trečiojo sektoriaus RS

2019-12-31

1. 2019-12-31

2. 2019-12-31
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Proceso ir (ar) indėlio
Asignavimai
Įvykdymo
vertinimo kriterijai, mato
Atsakingi vykdytojai
( tūkst.
terminas
vienetai ir reikšmės
eurų)
kaip 40 tikslinių grupinių
viršininkas
užsiėmimų.
03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MEDERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR
VEIKLOS METODUS
Vertinimo kriterijai:
P-03 001-0103-02 ŽIV infekuotų asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, gydomų antiretrovirusiniais vaistais, dalis, proc. - planinė reikšmė
nenustatoma, tačiau teikiama informacija apie faktinę reikšmę, jeigu toks kriterijus vykdomas.
01-03-01
Vykdyti saugų ir
11784,00
veiksmingą
laisvės atėmimo
vietų valdymą.
Pagerinti
įstaigos
kriminogeninę
būklę
(Kalėjimų
departamento
direktoriaus nustatytos 2019
metų
veiklos
užduotys
įstaigos vadovui), vykdyti
šiuos veiksmus:
1. Pagerinti nusikalstamų Palyginti su 2018 metais,
KŽS viršininkas
2019-12-31
veikų ištyrimą
padidėjo nusikalstamų veikų,
padarytų laisvės atėmimo
įstaigoje, ištyrimo skaičius –
ne mažiau kaip 5 proc.
2.
Mažinti
nuteistųjų Mažinant
subkultūros
Direktoriaus
2019-12-31
subkultūros apraiškas
apraiškas, lokaliniai sektoriai
pavaduotojai,
suskirstyti į mažesnius ir
kuruojantys veiklą
atlikti
nuteistųjų Pirmajame, Antrajame
perskirstymai pagal elgesį ir
ir Trečiajame
kitas asmenines savybes.
sektoriuose
3. Vykdyti smurto tarp į Palyginti su 2018 m.
KŽS viršininkas
2019-12-31
kalintų asmenų mažinimo sumažėjo smurtinių teisės
priemones
aktų pažeidimų tarp bausmę
atliekančių asmenų – ne
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
4. Padidinti daiktų, kurie
nėra įtraukti į nuteistiesiems
leidžiamų turėti daiktų
sąrašą
užkardymo
efektyvumą

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
mažiau 20 proc.
1. Gauta pranešimų iš
asmenų
apie
padarytas,
daromas
ar
rengiamas
padaryti
nusikalstamas
veikas ar kt. kriminogeninę
būklę įtakojančius procesus,
skaičius – ne mažiau kaip 3
kiekvienai
2019-01-01
užimtai
Kriminalinės
žvalgybos
skyriaus
pareigybei.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

KŽS viršininkas

1. 2019-12-31

2. Padidintas patruliuojančių
darbuotojų
skaičius
sektoriuose savaitgaliais – ne
mažiau
2
pareigūnai
kiekviename sektoriuje.

Direktoriaus
pavaduotojai,
kuruojantys veiklą
Pirmajame, Antrajame
ir Trečiajame
sektoriuose

2. 2019-12-31

3.
Atlikta
prevencinių
priemonių ir kratų Įstaigoje,
tikslu užkardyti, rasti ir
paimti nuteistiesiems turėti
draudžiamų
daiktų,
ne
mažiau kaip 50.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS
viršininkai, KŽS
viršininkas

3. 2019-12-31

4.
Rotuota
pareigūnų
budinčiosiose pamainose –
ne mažiau kaip 20 proc.

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS
viršininkai

4. 2019-12-31

5.
Atlikta
kontrolinių

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

5. 2019-12-31

netikėtų,
įeinančių

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
(išeinančių) į (iš) įstaigą
darbuotojų ir kitų asmenų
apžiūrų bei jų daiktų
patikrinimų – ne mažiau kaip
2
kartus
per
mėnesį
kiekviename sektoriuje.
6. Organizuota bendroji
krata
su
Kalėjimų
departamento
prevencine
grupe – 5.

Organizuoti
Drausmės
grupėje esančių nuteistųjų
perkėlimą iš Antrojo ir
Trečiojo sektorių į Pirmąjį
sektorių

Nuteistieji esantys Drausmės
grupėje Perkelti iš Antrojo ir
Trečiojo sektorių į Pirmąjį
sektorių - 100 proc.

Trečiajame
sektoriuje
sudaryti sąlygas vykdyti
kardomąją
priemonę
suėmimą

1. Trečiajame sektoriuje
atlaisvintos
patalpos
asmenims, kuriems paskirtas
suėmimas – 240 vietų.
2. Trečiajame sektoriuje
įrengti
pasivaikščiojimo
kiemeliai.

Optimizuoti
išteklių
valdymo
procesus
ir
užtikrinti
skaidrų
bei
racionalų jų panaudojimą.
(Kalėjimų
departamento
direktoriaus nustatytos 2019

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

viršininkai

Direktoriaus
pavaduotojai,
kuruojantys veiklą
Pirmajame, Antrajame
ir Trečiajame
sektoriuose
Pirmojo, Antrojo,
Trečiojo sektorių
direktoriaus
pavaduotojai,
Pirmojo, Antrojo,
Trečiojo sektorių SVS
viršininkai
Direktoriaus
pavaduotojas,
kuruojantis Trečiąjį
sektorių,
TVS vedėjas

6. 2019-12-31

2019-06-30

1. 2019-12-31

2. 2019-08-01

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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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

TVS vedėjas

2019-12-31

TVS vedėjas

1. 2019-11-30

Direktoriaus
pavaduotojas,
kuruojantis Trečiąjį
sektorių

2. 2019-12-31

TVS vedėjas

2019-12-31

metų
veiklos
užduotys
įstaigos vadovui), vykdyti
šiuos veiksmus:
1. Gerinti darbuotojų darbo Perkelti
darbuotojai
iš
sąlygas
administracinio
pastato
esančio
prie
Pirmojo
sektoriaus
į
bendrąjį
administracinį pastatą.
2. Optimizuoti nuteistųjų 1. Administracinis pastatas
priežiūrą,
bausmę 1B4p
pritaikytas
atliekančių
atvirosios nuteistiesiems,
kuriems
kolonijos ir be sargybos suteikta teisė vykti be
sąlygomis
sargybos ar palydos už
pataisos
įstaigos
ribų,
atliekantiems
bausmę
Atvirosios
kolonijos
sąlygomis, apgyvendinti.
2.
Nuteistieji,
kuriems
suteikta teisė vykti be
sargybos ar palydos už
pataisos
įstaigos
ribų,
atliekantys
bausmę
Atvirosios
kolonijos
sąlygomis,
apgyvendinti
buvusiame
administraciniame
pastate
prie Pirmojo sektoriaus.
3.
Pateikti
Kalėjimų Pateiktų
Kalėjimų
departamentui pasiūlymus departamentui pasiūlymų dėl
dėl
įstaigos
veiklos įstaigos veiklos tobulinimo,
tobulinimo, optimizavimo optimizavimo, kurios būtų
dėl racionalaus asignavimų nukreiptos į racionalų skirtų

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
panaudojimo
valdymo

ir

turto

4. Organizuoti pareigūnų
siuntimą
į
specialaus
pareigūnų
parengimo
mokymus
Kalėjimų
departamento
Mokymo
centre

5. Kelti įstaigos darbuotojų
kvalifikaciją

6.
Pradėti
rengti
elektroninius dokumentus
dokumentų
valdymo
sistemoje DocLogix

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
asignavimų naudojimą ir
turto valdymą, kuriems būtų
pritarta skaičius – ne mažiau
5 siūlymai.
Pareigūnų
dalyvavusių
Kalėjimų
departamento
Mokymo
centro
organizuotuose
specialaus
pareigūnų
parengimas
mokymuose – vertinama
įstaigose specialiai parengtų
pareigūnų skaičiaus dalis nuo
bendrojo įstaigoje dirbančių
pareigūnų skaičiaus – ne
mažiau 15 proc.
Įstaigoje dirbančių asmenų,
kėlusių
kvalifikaciją
ne
mažiau kaip 2 kartus per
metus, dalis – ne mažesnė
kaip 60 proc.
1. Įstaigos darbuotojams,
turintiems
įgaliojimus
pasirašyti
dokumentus,
sudaryta
galimybė
dokumentų
valdymo
sistemoje
dokumentus
DocLogix
pasirašyti
kvalifikuotu
elektroniniu
parašu – 100 proc.
2.
Įstaigoje
popierinių
dokumentų
pagrindu
vykdomi procesai perkelti į

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VOS vedėjas

2019-12-31

VOS vedėjas

2019-12-31

VOS vedėjas

1. 2019-07-01

Direktoriaus
pavaduotojai,
Struktūrinių padalinių

2. 2019-10-01

Asignavimai
( tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
dokumentų valdymo sistemą
DocLogix – ne mažiau kaip 2
procesai.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

vadovai

3. Parengtų ir siunčiamų
Kalėjimų departamentui ir
jam pavaldžioms įstaigoms
elektroninių
dokumentų
skaičius 2019 m. 4-ame
ketvirtyje – ne mažiau kaip
50 proc.

Direktoriaus
pavaduotojai,
Struktūrinių padalinių
vadovai

4. Palyginti su 2018 m.
nuteistųjų
(suimtųjų)
pateikiamų skundų skaičiaus
sumažėjimas
procentais
įstaigoje – ne mažiau nei 15
proc.
Įrengti šildomas patalpas, Įrengtos patalpos – 100 proc.
apmokytų tarnybinių šunų
vykdyti paieškas, mokymui

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių RS
viršininkai

3. 2019-12-31

4. 2019-12-31

01-03-02

Vykdyti laisvės
atėmimo vietose
laikomų asmenų
išlaikymą,
priežiūrą ir
materialinį
aprūpinimą.

TVS vedėjas

2019-12-31
1693,00

(Kalėjimų
departamento
direktoriaus nustatytos 2019
metų
veiklos
užduotys
įstaigos vadovui), vykdyti
šiuos veiksmus:

12
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1.
Užtikrinti
įstaigoje
vykdomų mažos vertės
viešųjų pirkimų teisėtumo
kontrolę

2. Užtikrinti, kad įstaigoje
savarankiškai
atliekami
pirkimai būtų vykdomi CVP
IS priemonėmis
3. Mažinti komunalinių
paslaugų išlaidas

Užtikrinti, kad bausmių
vykdymo sistemos viešųjų
pirkimų, kurių vertė viršija
5000
Eur
su
PVM,
vykdymo procedūros būtų
atliekamos
Kalėjimų
departamente
Užtikrinti Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime
laikomų asmenų iškėlimo
plano įgyvendinimą.

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Užtikrinant
įstaigoje
vykdomų
mažos
vertės
viešųjų pirkimų teisėtumo
kontrolę, atliktų vykdomų
mažos vertės viešųjų pirkimų
stebėsenų skaičius – ne
mažiau 5.
Įstaigoje
savarankiškai
atliekamų pirkimų būtų
vykdoma
CVP
IS
priemonėmis - ne mažiau
kaip 20 proc. nuo visų
atliekamų pirkimų
Įgyvendinti
priemones,
nukreiptas
į
kaštų
komunalinėms paslaugoms
mažinti,
sumažinant
komunalines išlaidas - ne
mažiau kaip 10 proc., taip pat
sumažinant
vandens
sąnaudas – ne mažiau kaip
10 proc. lyginant su 2018 m.
Įvykdymas – 100 proc.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Direktoriaus įsakymu
paskirti asmenys

2019-12-31

TVS vedėjas

2019-12-31

TVS vedėjas

2019-12-31

TVS vedėjas

2019-12-31

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

13
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
(Kalėjimų departamento
direktoriaus nustatytos 2019
metų veiklos užduotys
įstaigos vadovui), vykdyti
šiuos veiksmus:
1. Įgyvendinti Lukiškių
tardymo
izoliatoriujekalėjime laikomų asmenų
iškėlimo į kitas laisvės
atėmimo vietų įstaigas
planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministro 2018 m. gruodžio
28 d. įsakymu Nr. 1R-282
2.
Užtikrinti
pataisos
pareigūnų saugumą

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

Įgyvendinti įstaigai nustatyti
plano kriterijai – 100 proc.

Pataisos pareigūnai, aprūpinti
būtinomis
jų saugumą
garantuojančiomis
specialiosiomis priemonėmis
(liemenė apsauganti nuo
dūrių, lazda, dujos, radijo
ryšio
stotelė,
vaizdo
registratorius, prožektorius) –
aprūpinti
minėtomis
priemonėmis
100
proc.
pareigūnų.
3. Gerinti įkalintų asmenų 1.
Atliktas
Pirmojo
laikymo sąlygas
sektoriaus
bendrabučio
(paprastojo
remonto)
projekto pirkimas ir remonto
paslauga.
2. Gerinant įkalintų asmenų

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS
viršininkai

2019-12-31

TVS vedėjas

2019-11-30

Direktoriaus
vyriausiasis patarėjas,
TVS vedėjas,
Direktoriaus
pavaduotojas,
kuruojantis veiklą
Pirmajame sektoriuje

1. 2019-12-31

2. 2019-12-31*

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

14
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
laikymo
sąlygas,
suremontuotos Pravieniškių
pataisos
namų-atvirosios
kolonijos Pirmojo sektoriaus
bendrabučio (unikalus Nr.
4997-0013-9109) patalpos,
pritaikant
jas
tardymo
izoliatoriaus reikmėms – po
remonto
įrengtų
vietų
skaičius 110 vnt.
Organizuoti
prevencinės 1.
Pravieniškių
grupės
grupės veiklą įstaigoje
padalinyje - ne mažiau kaip
25 pataisos pareigūnai.
2. Kreiptasi į Kalėjimų
departamentą prie Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos dėl naujų narių
aprūpinimo ekipuote bei
uniforma.
Įgyvendinant
Sveikatos
priežiūros
paslaugų
optimizavimo
procesus
vykdyti šiuos veiksmus:
1.
Patvirtinti
naują Patvirtinta nauja Pravieniškių
Pravieniškių pataisos namų pataisos namų atvirosios
atvirosios
kolonijos kolonijos
struktūra,
struktūrą,
pavaldumo pavaldumo
schema
ir
schemą
ir
pareigybių pareigybių
sąrašai
(be
sąrašus
Sveikatos
priežiūros
skyriaus), įsigaliojimo data
2019-07-01.
2. Organizuoti Kalėjimų 1.
Parengti
ir
įteikti
departamento prie Lietuvos pranešimai apie pareigybės
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Pravieniškių padalinio
Prevencinės grupės
vadas

Įvykdymo
terminas

1. 2019-12-31
2. 2019-12-31

VOS vedėjas

2019-07-01

VOS vedėjas

1. 2019-04-01

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

15
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Respublikos
teisingumo
ministerijos
direktoriaus
2019 m. kovo
25 d.
įsakymu Nr. V-137 „Dėl
Sveikatos
priežiūros
paslaugų teikimo laisvės
atėmimo
vietose
optimizavimo
proceso
būtinų veiksmų grafiko
patvirtinimo“
(toliauGrafikas)
patvirtinto
Grafiko punktuose 16, 18,
20 nustatytų priemonių
įvykdymą
Efektyvinti
žmogiškųjų
išteklių valdymą, dinaminės
priežiūros
funkcijas
perkeliant
iš
Resocializacijos skyriaus į
Saugumo valdymo skyrių

01-03-04

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

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
naikinimą.
2. Parengti preliminarūs
asmeniniai
pasiūlymai
darbuotojams, kurie gavo
įspėjimus apie atleidimą.
3. Parengtas ir pasirašytas
įsakymas dėl darbuotojų,
kurie
perkeliami
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos darbo kodekso
51 straipsniu.

Patvirtintas naujas įstaigos
pareigūnų pareigybių sąrašas
(10
Trečiojo
sektoriaus
Resocializacijos
skyriaus
pareigūnų
pareigybių,
kuriose nustatytos dinaminės
priežiūros
funkcijos
perkeltos
į
Trečiojo
sektoriaus Saugumo valdymo
skyrių)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

VOS vedėjas

2. 2019-06-28

VOS vedėjas

3. 2019-10-01

VOS vedėjas

2019-12-01

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

16
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Stiprinti
nuteistųjų
sąmoningumą
ŽIV/AIDS
bei hepatito tematika

Organizuoti
nuteistųjų
švietimą apie narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų
vartojimo
žalą,
bei
ŽIV/AIDS
ir
kitų
užkrečiamų ligų plitimą
Sudaryti
galimybę
nuteistiesiems profilaktiškai
pasitikrinti
mobiliuoju
rentgeno aparatu
01-03-05

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Paruošta
ir
išdalinta
lankstinukų ŽIV/AIDS bei
hepatito tematika ir išdalinta
nuteistiesiems
Pirmajame,
Antrajame ir Trečiajame
sektoriuose – po 150
kiekviename sektoriuje.
Naujai atvykusieji nuteistieji
supažindinti apie narkotinių
ir psichotropinių medžiagų
vartojimo sukeliamą žalą –
100 proc.
Nuteistieji
patikrinti
mobiliuoju rentgeno aparatu
– ne mažiau 90 proc. visų,
kuriuos reikėjo patikrinti.

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

RS viršininkas
SPS vedėjas

2019-10-01

RS viršininkai
SPS vedėjas

2019-10-01

SPS vedėjas

2019-10-01

Teikti teisės aktų
nustatytas
mokamas
paslaugas
nuteistiesiems ir
komunalines
paslaugas –
Pravieniškių
gyvenvietei.

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

333,60

Atsisakyti
įstaigai
nebūdingų
funkcijų
vykdymo
perduodant
šilumos energijos gamybos
ir tiekimo veiklą VĮ „Mūsų
amatai“

1.
Valstybės
turto
informacinėje
paieškos
sistemoje gavus VĮ „Mūsų
amatai“,
Kalėjimų
departamento prie Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerijos,
Lietuvos

TVS vedėjas
Darbo grupė

1. 2019-12-31

17
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės
Respublikos
teisingumo
ministerijos ir VĮ „Turto
bankas“ pritarimus, Lietuvos
Respublikos
vyriausybės
nutarimas dėl nekilnojamojo,
ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto perdavimo
VĮ
„Mūsų
amatai“
patikėjimo teise valdyti,
naudoti ir disponuoti juo
pateiktas pasirašyti ministrui
pirmininkui.
2.
Įsigaliojus
nutarimui
parengtas
nekilnojamojo,
ilgalaikio ir trumpalaikio
materialiojo turto perdavimo
– priėmimo aktas.
Siekti suvaldyti sudėtingą Informuoti tiekėjai, kad
finansinę padėtį susijusią su vėluos
atsiskaitymai,
lėšų
trūkumu
ir bendradarbiauta
su
jais
susidariusiais įsiskolinimais derinant mokėjimo terminų
nukėlimą.
Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Asignavimų iš viso (€)
*Įgyvendinus Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Pirmojo sektoriaus remonto darbus.

Santrumpų paaiškinimas:
SVS – Saugumo valdymo skyrius
VOS – Veiklos organizavimo skyrius
TVS – Turto valdymo skyrius
KŽS – Kriminalinės žvalgybos skyrius
SPS – Sveikatos priežiūros skyrius
RS – Resocializacijos skyrius

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
( tūkst.
eurų)

2. 2019-12-31

TVS vedėjas
TVS patarėjas

2019-12-31

14430,60

