
PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS 

 

DIREKTORIAUS DAINIAUS SUŠINSKO 

 

 

TARNYBINĖS VEIKLOS 2020 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. R Pasirengta ir 2020-07-01 pradėtos taikyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 

kodekso nuostatos, susijusios su nuteistųjų lygtiniu paleidimu – 100 proc. visiems 

įstatymo reikalavimus atitinkantiems nuteistiesiems. 

1.2. R Parengta programa, skirta nuteistųjų alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo 

prevencijai vykdyti – programa pradėta vykdyti visuose sektoriuose. 

1.3. R Parengta programa nuteistųjų tėvystės skatinimui - programa pradėta vykdyti 

visuose sektoriuose. 

1.4. R  Organizuotos bendros nuteistųjų ir jų artimųjų šventės – ne mažiau 3 renginiai per 

metus. 

1.5. R Skatinti nuteistuosius dalyvauti projekte „Langas į nuteistojo pasaulį“ – ne mažiau 

30 nuteistųjų. 

1.6. R Atlikta įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų atranka į atskirą izoliuotą jų 

laikymą pagal elgesį ir taikomą režimą – 100 proc. nuteistųjų. 

1.7. R Nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos, apgyvendinti 

naujai įrengtose patalpose prie Pirmojo sektoriaus, užtikrinant jų priežiūrą  - iki 

2020-10-01.  

1.8. R Padidintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuteistųjų užimtumui 

organizuoti skaičius – ne mažiau 6 darbuotojai kiekviename sektoriuje. 

1.9. R Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys dėl nuteistųjų reabilitacijos gerinimo 

– ne mažiau 5. 

1.10. R Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų resocializacijos srityje, dalis 

nuo įstaigoje resocializacijos srityje dirbančių darbuotojų skaičiaus – ne mažiau 

kaip 30 proc. 

1.11. R Organizuotas Pirmojo sektoriaus nuteistųjų gyvenamojo pastato, pažymėto plane 

indeksu 15O2p, pertvarkymas į kamerų tipo patalpas ir pasivaikščiojimo kiemelių 

įrengimas – 67 proc. nuo statybos vertės. 

 

2.  

 

Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę. 

2.1. R.  Mažinant subkultūros apraiškas ir konfliktų tarp nuteistųjų skaičių, Pirmajame ir 
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Antrajame sektoriuose lokaliniai sektoriai suskirstyti į mažesnius.  

2.2. R Įrengti nuolatiniai pareigūnų postai kiekviename gyvenamajame korpuse ar būryje 

(priklausomai nuo išsidėstymo). 

2.3. R Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros bendro naudojimo patalpose ir kiemuose – 

Pirmajame ir Antrajame sektoriuose – iki 2020-12-01  

2.4. R Rotuota pareigūnų budinčiosiose pamainose – ne mažiau kaip 20 proc. 

2.5. R Atlikta netikėtų, kontrolinių įeinančių (išeinančių) į (iš) įstaigą darbuotojų ir kitų 

asmenų apžiūrų bei jų daiktų patikrinimų – ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį. 

2.6. R Reaguota į kiekvieną neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų permetimą, atliekant 

kratą pasitelkus pareigūnus iš kitų sektorių – kiekvieną kartą po fiksuoto permetimo. 

2.7. R Įsteigta atskira pareigūnų grupė LR administracinių nusižengimų kodekso 589 str. 

33¹ p.  nuostatų įgyvendinimui;  kodekso nuostatos taikytos nuteistųjų 

drausminimui. 

2.8. R Vaizdo registratorių naudojimas bendrųjų, planinių ir neplaninių kratų metu. 

Užfiksuota suimtųjų (nuteistųjų) daromų pažeidimų vaizdo registratorių pagalba – 

ne mažiau kaip 100 proc. 

2.9. R Nustačius pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo ir pasipriešinimo pareigūnams 

atvejus, pradėti ikiteisminiai tyrimai – 100 proc. atvejų. 

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

panaudojimą. 

3.1. R. Prekės, paslaugos ar darbai įsigyti per bausmių vykdymo sistemos centrinės 

perkančiosios organizacijos katalogą, kai jame yra paskelbtos preliminarios pirkimo 

sutartys reikalingoms įsigyti prekėms, paslaugoms ar darbams – 100 proc. 

3.2.  R Vienetinių pirkimų paraiškų pateikimas Kalėjimų departamentui kaip centrinei 

perkančiajai organizacijai – 100 proc. 

3.3. R Parengtas Pirmojo sektoriaus aptvėrimų rekonstrukcijos techninis projektas ir atlikta 

ekspertizė – 100 proc. 

3.4. R Kartu su Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupe 

parengti įstaigos administracijos struktūros bei valdymo struktūros schemos 

projektai, orientuoti į įstaigai skirtų asignavimų taupymą bei vadovaujančių 

darbuotojų skaičiaus mažinimą. 

3.5. R Pareigūnų, dalyvavusių organizuotuose specialaus pareigūnų pasirengimo 

mokymuose, dalis nuo bendrojo įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus – ne mažiau 

kaip 50 proc. 

3.6. R Parengtų elektroninių dokumentų skaičius nuo bendrojo įstaigos dokumentų 

skaičiaus didėjimas lyginant su 2019 m. – ne mažiau kaip 10 proc. 

3.7. R Lyginant su 2019 m., nuteistųjų (suimtųjų) pateikiamų skundų skaičiaus 

sumažėjimas procentais įstaigoje – ne mažiau kaip 10 proc. 

3.8. R Pateiktų Kalėjimų departamentui pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos tobulinimo, 

optimizavimo, siekiant racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius ir valdyti turtą ir 

asignavimus, skaičius – ne mažiau kaip 3 pasiūlymai. 

3.9. R Taupus ir racionalus biudžeto lėšų panaudojimas ir efektyvus valstybės turto 

valdymas, sumažinant elektros energijos, vandens ir nuotekų, šiluminės energijos 

suvartojimo vidutinius kiekius vienam asmeniui, palyginus su 2019 m. – ne mažiau 



3 

 

kaip 5 proc. 

3.10. R   Parengtas ir patvirtintas Priešgaisrinės saugos 2020-2023 m. priemonių planas ir 

pateiktas Kalėjimų departamentui - iki 2020-03-31. 

3.11. R Parengta ir pateikta paraiška Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (dėl pastatų 

modernizavimo) – iki 2020-05-31. 

3.12. R Organizuotas Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose, pateiktose 2015-

2019 m., rekomendacijų įvykdymas ir apie įvykdymą informuotas Kalėjimų 

departamentas – iki 2020-05-31. 

3.13. R Teisės aktų nustatyta tvarka organizuotas netinkamų/nereikalingų pastatų (statinių) 

nugriovimas ir išregistravimas nekilnojamojo turto registre – iki 2020-10-30. 

3.14. R Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintų Kalėjimų departamento 

bei jam pavaldžių įstaigų 2020 metų I ir II pusmečių išorinės ir vidinės 

komunikacijos planų vykdymas – 100 proc. 

3.15. R Parengta Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, atsižvelgiant į LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už 

darbą įstatymo naują redakciją – iki 2020-05-01. 

3.16. R Naujai įrengti moduliai įstaigos reikmėms – iki 2020-10-01. 

 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS:  

kokios aplinkybės galėtų turėti įtakos šių užduočių neįvykdymui? (pildoma suderinus su pareigūnu) 

1. Prisidėjusios naujos funkcijos ar neplanuotos, ypač skubios užduotys, kitos objektyvios nuo 

pataisos pareigūno valios nepriklausančios aplinkybės, sąlygojusios poreikį einamųjų metų eigoje 

keisti suplanuotų užduočių atlikimo prioritetus ir terminus. 

2. Teisės aktų pasikeitimai. 

3. Socialinių partnerių įsipareigojimų nevykdymas.  

4. Žmogiškieji faktoriai. 

5. Nepakankamas finansavimas nustatytų uždavinių įgyvendinimui. 

 

 

 

 

 


