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1. Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai*
Išoriniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
- Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija pradėjo įgyvendinti 2014-2021 metų
Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas ir
vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės
gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti darbai susiję su teritorijos paruošimu 100
vietų kamerų tipo pastato statyba, naujo užimtumo centro (maisto gamybos cechas) pastato statyba.
- Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo bausmių vykdymo sistemoje metu buvo
atnaujinta įstaigos materialinė bazė.
- Aktyvus socialinis bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis bei jų
dalyvavimas nuteistųjų socialinės reabilitacijos procese gerina nuteistųjų socialinės integracijos
galimybes.
- Gerėjant visuomenės ir darbdavių požiūriui į nuteistus asmenis, atsiranda vis daugiau
galimybių įtraukti nuteistuosius į visuomenei naudingus darbus bei įdarbinti už pataisos įstaigos
ribų.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą

Mažas pareigūnų darbo užmokestis lemia tai, kad jie palieka tarnybą, susirasdami
geriau apmokamą darbą arba prašosi iš aukštesnių pareigų perkelti į žemesnes, kad galėtų dirbti
pamainomis ir turėtų galimybę dirbti kitą darbą, todėl nukenčia darbo kokybė. Dėl šios priežasties
užpildytų laisvų etatų skaičius nedidėja. Į viduriniąją grandį pritraukti darbuotojus ypač sudėtinga.

Žiniasklaidos priemonių formuojama neigiama visuomenės nuomonė apie bausmių
vykdymo sistemą.

Žmogiškųjų išteklių trūkumas neigiamai įtakoja tarnybos bei atliekamų funkcijų
kokybę.

Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos, skirtos pandemijai suvaldyti, darbuotojų
mikroklimatas yra įtemptas. Dėl neįprastos situacijos ir taikomų priemonių, darbuotojams sunku
tinkamai vykdyti paskirtas užduotis. Neigiama pandemijos įtaka stipriai paveikė darbuotojų
emocinę ir psichologinę savijautą.
Vidiniai veiksniai
Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą
Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas padeda formuoti įstaigos specialistų
(atitinkamos srities) įgūdžius, padeda įsisavinti kintančią teisinio reguliavimo bazę bei sustiprina
darbuotojų pasitikėjimą savo jėgomis. Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją Kalėjimų departamento
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prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos
tobulinimo įstaigose.
Didėjanti nuteistųjų motyvacija, rodoma iniciatyva įsitraukiant į programas, rodo
teigiamus rezultatus susijusius su naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo
kodekso pakeitimais, kurie teigiamai įtakoja nuteistųjų Resocializacijos procesus.
Įstaigoje organizuojamas profesinis nuteistųjų ugdymas sudaro galimybes tobulinti
nuteistųjų rengimą sugrįžimui į visuomenę ir tolimesnę jų integraciją į darbo rinką.
Teigiamos darbo aplinkos kūrimas, gerina darbo kokybę, produktyvumą ir dirbančių
žmonių gerovę.
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą
Pataisos įstaigą sudaro trys atskiros pataisos namų teritorijos miškingoje vietovėje.
Todėl esant šioms sąlygoms vyksta dažni draudžiamų daiktų permetimai į šias uždaras teritorijas, o
pareigūnų galimybės juos efektyviai užkardyti, nesant reikiamų techninių priemonių, pakankamų
žmogiškųjų resursų ir esant bendrabutinio tipo gyvenamosioms patalpoms yra ribotos.
Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso aktualių nuostatų, taikomų
atvirosios kolonijos sąlygomis laikomų nuteistųjų atžvilgiu, kyla grėsmių dėl minėtų asmenų
pasišalinimo iš atvirosios kolonijos, drausmės pažeidimų ir pavojaus visuomenės saugumui. Taip
pat dėl didėjančio minėtų nuteistųjų skaičiaus, įstaigoje iškyla problema dėl šių nuteistųjų laikymo
vietų trūkumo.
Įstaigos veiklos optimizavimo procesai, susiję su personalo administravimo funkcijų
konsolidavimu, iki galo neužtikrina pateikiamos informacijos teisingumo, vykdomų procesų
savalaikio įgyvendinimo, taip pat padidėjo žmogiškųjų išteklių sąnaudos, susijusios su dokumentų
pateikimu Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, galutinai nesureguliuotas vieningas pataisos
įstaigose personalo procedūrų atlikimo klausimas. NBFC perėmė dalį funkcijų, tačiau neprisiima
atsakomybės už parengtų dokumentų teisingumą.
Dėl Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų ir
personalo trūkumo, ne visada užtikrinamas tinkamas procedūrų atlikimas ir paslaugų suteikimas.
Pasiekti rezultatai
2020 metais viena iš prioritetinių sričių buvo nuteistųjų resocializacijos ir kriminogeninės
būklės gerinimas. Siekiant gerinti veiklos organizavimą bei optimizuoti procesus, buvo atlikti
struktūriniai pakeitimai. Įgyvendinant minėtus struktūrinius pakeitimus, siekiant gerinti nuteistųjų
Resocializacijos procesą, bei vienodos praktikos taikymą įstaigoje, buvo įgyvendintas
Resocializacijos skyrių reorganizavimas, sujungiant tris skyrius. Taip pat siekiant įgyvendinti
laipsniško Resocializacijos srityje dirbančių specialistų funkcijų diferencijavimo, buvo sukurta
vertintojų komanda, įsteigtos ir užpildytos socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų pareigybės.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso reikalavimus, įstaigoje
buvo atlikti ir įgyvendinti bausmių vykdymo kodekso nuostatai, susiję su nuteistųjų lygtiniu
paleidimu.
Siekiant efektyviau vykdyti nuteistųjų priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, Antrajame sektoriuje
buvo įrengtos vaizdo stebėjimo kameros bendro naudojimo patalpose ir kiemuose taip pat atlikti
vaizdo stebėjimo, elektroninių apsaugos priemonių įdiegimo vidiniame ir išoriniame perimetre
darbai. Pirmajame sektoriuje pradėti remonto darbai, skirti kamerinio tipo patalpų nuteistųjų
apgyvendinimo įrengimui.
Įgyvendinant 2014-2021 metų Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinio
mechanizmo programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ tiesioginio finansavimo projektą
„Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ įstaigoje pradėti projekto įgyvendinimo
darbai. Paruoštos teritorijos naujo 100 vietų kamerų tipo pastato statybai ir naujo užimtumo centro
(maisto gamybos cechas) pastato statybai. Seni pastatai buvo pripažinti netinkamais naudoti bei
organizuotas statinių likvidavimas.
Gerinat įkalinimo įstaigos infrastruktūrą ir modernizuojant įkalintų asmenų laikymo
sąlygas atlikti bendrabučio remonto darbai ir jame apgyvendinti nuteistieji, kuriems suteikta teisė
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vykti be sargybos ar palydos. Antrajame sektoriuje atliktas kontrolės ir praleidimo punkto, ginklinės
ir transporto aikštelės remontas. Taip pat nuteistiesiems Antrajame ir Trečiajame sektoriuje įrengti
nauji sporto aikštynai. Atlikti pastatų remonto darbai, pakeičiant senus langus.
Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimo bausmių vykdymo sistemoje metu buvo
atnaujinta įstaigos materialinė bazė, likviduoti nenaudojami pastatai, pagerintos sąlygos
darbuotojams įrengiant oro kondicionavimo sistemą, atnaujinta kompiuterinė technika. Pradėti
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos sporto salės rekonstravimo darbai, kurių metus bus
atnaujinta krepšinio aikštelė, įrengta treniruoklių salė ir šaudymo tiras. Suremontuotos dušinių
patalpos ir įrengtos daiktų saugojimo spintelės persirengimo kambariuose.
2. Įstaigos misija ir strateginis (-iai) tikslai (-ai)
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veiklos tikslas – vykdyti laisvės atėmimo
bausmes.
3. Kalėjimų departamento strateginio veiklos plano elementai:
3.1. Strateginis tikslas: „Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga“,
kodas 03.
3.2. Programos pavadinimas: Bausmių sistema, kodas 03 001.
3.3. Programos tikslo pavadinimas:
3.3.1. Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą, kodas 01.
3.4. Programos uždavinio pavadinimas:
3.4.1. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją, kodas 01-02.
3.5. Programos priemonės pavadinimas:
3.5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, kodas 01-02-01.
3.5.2. Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas, kodas 0102-08.
3.5.3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, kodas 01-03-01.
3.5.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą, kodas 01-03-02.
3.5.5. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų
prevenciją, profilaktiką ir gydymą, kodas 01-03-04.
3.5.6. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas Pravieniškių gyvenvietei, kodas 01-03-05
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas.
Įstaigoje 2020 metai nuteistųjų ir suimtųjų vidutinis sąrašinis skaičius – 2079.
2021 m. sausio 1 d. įstaigoje bausmę atliko 1813 nuteistųjų, iš jų:
✓ 62 nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos;
✓ 176 nuteistieji atliekantys laisvės atėmimo bausmę atviros kolonijos sąlygomis;
✓ 20 nuteistųjų Pravieniškių pusiaukelės namuose.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2020 metų IV-io ketvirčio pabaigoje
bausmę atliko 42 užsienio šalių piliečiai.
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Nuteistųjų laisvės atėmimu ir suimtųjų
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4.1. Vykdant priemonę 01-02-01 „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“.
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas - 680,00 tūkst. Eur.
Skatinti nuteistųjų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną, įrengiant sporto aikštynus
Įrengti sporto aikštynai Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose.
Pirmajame ir Antrajame sektoriuose įrengti sporto aikštynai. Darbai atlikti 100 proc.
Dėl Pirmojo sektoriaus sporto aikštyno įrengimo sutartis nepasirašyta. Rangovai, tiek 1-os
vietos laimėtojas, tiek 2-os, per nustatytą sutarties pasirašymo terminą sutarties nepasirašė.
Vykdyti Resocializacijos skyriaus specialistų rengiamų pakartotinio nusikalstamumo elgesio
rizikos vertinimų ir socialinio tyrimo išvadų atitikties kokybei patikrinimus
Atlikta Resocializacijos skyriaus specialistų rengiamų pakartotinio nusikalstamumo
elgesio rizikos vertinimų ir socialinio tyrimo išvadų patikrinimų – kiekvieną ketvirtį ne mažiau kaip
po 3, kiekviename sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje – 15;
Antrajame sektoriuje – 12;
Trečiajame sektoriuje – 12.
Gerinti nuteistųjų individualių Resocializacijos planų rengimo kokybę
Parengta pažyma apie Resocializacijos planus, peržiūrėjus ne mažiau kaip 50 individualių
Resocializacijos planų (kiekviename sektoriuje) – parengta po 1 pažymą kiekviename sektoriuje su
pastabomis ir siūlymais.
Pažymos apie individualių planų patikrinimą:
Pirmas sektorius - 2020-11-30 Nr. 61- 9158;
Antras sektorius - 2020-11-30 Nr. 61- 9159;
Trečias sektorius - 2020-11-30 Nr. 61-9160.
Gerinti nuteistiesiems (suimtiesiems) skiriamų nuobaudų dokumentinės medžiagos
rengimo kokybę
Organizuota pasitarimų su įstaigos RS, SVS, TVS bei KD KŽV KŽS specialistais dėl
situacijos, susijusios su nuobaudų skyrimu (kai KD panaikina nuobaudą) – 2.
Organizuoti pasitarimai: 2020- 11-19 Nr. 61-8971 ir 2020-11-23 Nr. 61-9203.
Efektyvinti nuteistųjų resocializacijos procesą sektoriuose
Inicijuotas raštas į KD dėl įstaigos pareigūnų pareigybių sąrašo pakeitimo (sumažinti 7
(septynias) jaunesniųjų specialistų pareigybes) suderinimo;
Siekiant įstaigos Resocializacijos skyriuose įsteigti papildomas užimtumo specialistų
pareigybes, išsiųstas raštas į KD dėl įstaigos pareigūnų pareigybių sąrašo pakeitimo (sumažinti 7
jaunesniųjų specialistų pareigybes) suderinimo. Pareigybių įsteigimas suderintas.
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Įstaigos pareigūnų pareigybių sąraše panaikinta 7 (septynios) jaunesniųjų specialistų
pareigybės, gavus KD suderinimą;
Gavus KD suderinimą, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020
m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-195.
Įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių sąraše papildomai įsteigta
7 (septynios) užimtumo specialistų pareigybės.
Šiuo metu Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Resocializacijos skyriuose įsteigta po 6
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, specialistų (nuteistųjų užimtumui) pareigybės.
Gerinti Resocializacijos skyriaus darbuotojų prestižą
Organizuota atvirų durų diena pataisos namuose, siekiant pritraukti darbuotojus, bei
gerinant pareigūno profesijos prestižą – 1.
Dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos ši priemonė neįvykdyta dėl taikomų
apribojimų.
Viešinta informacija apie įstaigoje esančias laisvas RS skyrių pareigybes.
Paskelbtas RS konkursas įstaigos internetiniame tinklapyje. Paskelbtos RS 3 atrankos
įstaigos internetiniame tinklapyje. Registruotos laisvos RS darbo vietos Užimtumo tarnybos
interneto svetainėje.
Užtikrinti elektroninės nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos „OASYS“
versijos naudojimą
Visų nuteistųjų, kurie atitinka LR BVK 157 str. 3 d. nuostatas, kurios įsigalioja nuo 202007-01, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimai pagal metodiką „OASYS“ perkelta į eOASYS sistemą – 100 proc.
Visuose sektoriuose priemonė įvykdyta 100 proc.
Organizuoti nuteistųjų (suimtųjų) informavimą apie naujos redakcijos Bausmių
vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatų įgyvendinimą
Organizuoti susirinkimai su visais nuteistaisiais (suimtaisiais), kurių metu nuteistieji bei
suimtieji informuoti apie naujos redakcijos Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo
įstatymo nuostatų įgyvendinimą – po 1 susirinkimą kiekviename sektoriuje.
Sektoriuose organizuoti susirinkimai su nuteistaisiais dėl naujos redakcijos Bausmių
vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Visi nuteistieji
supažindinti su pakeitimais.
Atnaujinta informacija kamerose esančiuose segtuvuose (stenduose) apie aktualių teisės
aktų pasikeitimus – 100 proc.
Informacija apie aktualius teisės aktų pasikeitimus atnaujinta – 100 proc.
Įvertinti galimybes dėl nuotolinio darbo nuteistųjų resocializacijos priemonių
vykdymo užtikrinimo
Atlikta analizė ir pateikti pasiūlymai dėl nuotolinio darbo nuteistųjų resocializacijos
priemonėms vykdyti užtikrinimo – 1.
Atlikta analizė ir pateikti siūlymai (2020-12-31 Nr. 61-9720).
Užtikrinti suimtųjų ir nuteistųjų naudojimąsi RIP
Užtikrinta – 100 proc.
Visuose sektoriuose nuteistiesiems yra sudaryta galimybė naudotis RIP. Kiekviename
sektoriuje yra įrengta po 2 RIP naudojimosi vietas.
Organizuoti atkuriamojo teisingumo (mediacijos) plėtojimą
Organizuotas susitikimas su Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriais dėl
bendradarbiavimo – po 1 kiekviename sektoriuje.
Suorganizuotas susitikimas su Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriais (pažyma Nr. 61972).
Mediacijos taikymui atrinktų ir perduotų Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriams
atvejų skaičius – ne mažiau, kaip po 1 kiekviename sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje – 1;
Antrajame sektoriuje – 1;
Trečiajame sektoriuje – 1.
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Organizuoti laipsniško Resocializacijos srityje dirbančių specialistų funkcijų
diferencijavimą
Sukurta vertintojų komanda – po 1 kiekviename sektoriuje.
Sukurta vertintojų (vyresniųjų specialistų) grupė (2020-12-31 pažyma Nr. 61-9721).
Bendradarbiaujant su rinkimų komisijomis, tinkamai organizuoti išankstinį
balsavimą Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, užtikrinti tinkamą politinės reklamos
sklaidą bei rinkiminės kampanijos agitacijos metu – kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą
galimybę susitikti su nuteistaisiais
Pasirengimo rinkimams organizacinių priemonių įgyvendinimas – 100 proc.
Kandidatams pareiškusiems norą vykdyti agitaciją buvo sudaryta galimybė tai įgyvendinti.
2020-10-07 ir 2020-10-08 įstaigoje įvyko išankstiniai rinkimai (pirmasis turas), o 2020-1021 ir 2020-10-22 antrojo turo išankstiniai rinkimai.
Mažinti nuteistųjų ir suimtųjų užsieniečių atskirtį
Užsieniečių, dalyvaujančių užimtumo priemonėse skaičius – 100 proc.
Visi užsieniečiai dalyvauja užimtumo priemonėse – 100 proc.
Atnaujinta ir pateikta informacija užsienio kalbomis įstaigoje laikomiems užsienio
piliečiams –100 proc.
Visuose sektoriuose atnaujinta informacija užsienio kalbomis ir pateikta laikomiems
užsienio piliečiams.
Naujai atvykusiems užsienio piliečiams parengta ir pateikta informacija apie galimybę
kreiptis į savo šalies ambasadą arba konsulatą – 100 proc.
Visiems naujai atvykusiems užsienio piliečiams pateikiama informacija apie galimybę
kreiptis į savo šalies ambasadą ar konsulą.
Gerinti nuteistųjų (suimtųjų) savižudybių prevenciją
Atnaujintas Krizinių situacijų valdymo priemonių planas
Parengtas Krizinių situacijų valdymo priemonių plano projektas ir pateiktas derinimui
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui (2020-12-15
raštas Nr. 14-3521). Nuteistųjų savižudybių prevencija vykdoma nuolatos.
Organizuoti vykdomo socialinio projekto „Žalioji oazė“ veiklas
„Žalioji oazė“ veikloje dalyvavusių nuteistųjų skaičius – ne mažiau kaip 2019 m.
Ataskaitinio laikotarpio metu „Žaliosios oazės“ veiklose dalyvavo:
Pirmajame sektoriuje – 60;
Antrajame sektoriuje – 130;
Trečiajame sektoriuje – 71, iš viso 261. 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu dalyvavo 254
nuteistieji.
Plėtoti nuteistųjų savarankiškas veiklas
Sudarytos sąlygos nuteistiesiems užsiimti savanoriška veikla – 100 proc. visiems
besikreipiantiems.
Visiems norintiems nuteistiesiems yra sudarytos sąlygos užsiimti savanoriška veikla.
Organizuoti nuteistųjų profesinį ugdymą
Organizuotas susitikimas nuteistiesiems su profesinių mokyklų atstovais, pristatant
profesinio ugdymo programas – po 1 kiekviename sektoriuje.
Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose organizuotas susitikimas su Kaišiadorių
technologijos ir verslo mokyklos administracija.
Vietų, skirtų profesiniam ugdymui užpildymas – 100 proc.
Pirmajame sektoriuje – sudarytos 4 mokymosi grupės, po 25 asmenis.
Antrajame sektoriuje – sudarytos 2 mokymosi grupės po 25 asmenis.
Trečiajame sektoriuje – sudarytos 2 mokymosi grupės, po 25 asmenis. Visos grupės
užpildytos 100 proc.
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatas, susijusias su
nuteistųjų lygtiniu paleidimu
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.
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2020-07-01 pradėtos taikyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatos,
susijusios su nuteistųjų lygtiniu paleidimu (iki 2020-07-01):
Pirmajame sektoriuje - Saugumo valdymo skyrius parengė 35 pažymas dėl nuteistųjų
lygtinio paleidimo;
Antrajame sektoriuje – Saugumo valdymo skyrius parengė 24 pažymas dėl nuteistųjų
lygtinio paleidimo.
Trečiajame sektoriuje - Saugumo valdymo skyrius parengė 24 pažymas dėl nuteistųjų
lygtinio paleidimo. Iš viso parengta 83 pažymos.
Vykdyti nuteistųjų alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevenciją
Parengta programa, skirta nuteistųjų alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo
prevencijai vykdyti – programa pradėta vykdyti visuose sektoriuose.
Pravieniškių pataisos namų–atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-620 patvirtinta programa, skirta darbui su nuteistaisiais, kurie bausmę atlieka
Pravieniškių PN-AK ir buvo bausti už apsvaigimą.
Organizuoti nuteistųjų tėvystės skatinimo programos įgyvendinimą
Parengta programa nuteistųjų tėvystės skatinimui - programa pradėta vykdyti visuose
sektoriuose.
2020-03-13 Pravieniškių PN-AK direktoriaus įsakymu Nr. V-74 patvirtinta Tėvystės
įgalinimo laisvės atėmimo vietoje programa. Vyko 22 Efektyviosios tėvystės įgūdžių užsiėmimai,
dalyvavo 14 asmenų; organizuotas 1 renginys su socialiniais partneriais.
Organizuoti bendras nuteistųjų ir jų artimųjų šventes
Organizuotos bendros nuteistųjų ir jų artimųjų šventės – ne mažiau 3 renginiai per metus.
2020-07-24 visuose sektoriuose buvo organizuota „Vasaros šventė“. Dėl paskelbtos
ekstremalios situacijos šalyje artimieji dalyvauti negalėjo.
Skatinti nuteistuosius dalyvauti projekte „Langas į nuteistojo pasaulį“
Projekte „Langas į nuteistojo pasaulį“ dalyvavo – ne mažiau 30 nuteistųjų.
Ataskaitinio laikotarpio metu projekte dalyvavo:
Pirmajame sektoriuje – 2;
Antrajame sektoriuje – 0;
Trečiajame sektoriuje – 0, iš viso 2. Pasiekti rodiklio reikšmę trukdė galiojantys ribojimai,
dėl asmenų lankymosi įstaigoje.
Organizuoti įstaigoje bausmę atliekančių asmenų atskirą izoliuotą laikymą pagal
elgesį ir taikomą režimą
Atlikta įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų atranka į atskirą izoliuotą jų laikymą pagal
elgesį ir taikomą režimą – 100 proc. nuteistųjų.
Pirmajame sektoriuje: atlikta įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų atranka į atskirą
izoliuotą jų laikymą pagal elgesį ir taikomą režimą (nuteistieji perkelti į 12-ą būrį, kuriame
suformuota lengvoji grupė);
Antrajame sektoriuje: atlikta įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų atranka į atskirą
izoliuotą jų laikymą pagal elgesį ir taikomą režimą (perkelti nuteistieji iš 3-io lokalinio sektoriaus 9o, 10-o, 12-o būrių į 1-o lokalinio sektoriaus 3-ią- 4-ą būrius paprastąją grupę, o 3-io- 4-o būrių
nuteistieji į 9-ą – 12-ą būrius, kuriame suformuota lengvoji grupė).
Trečiajame sektoriuje: atlikta įstaigoje bausmę atliekančių nuteistųjų atranka ą į atskirą
izoliuotą jų laikymą pagal elgesį ir taikomą režimą.
Organizuoti nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos,
apgyvendinimą naujai įrengtose patalpose prie Pirmojo sektoriaus
Nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos, apgyvendinti naujai
įrengtose patalpose prie Pirmojo sektoriaus, užtikrinant jų priežiūrą - iki 2020-10-01.
Atliktos projektavimo paslaugos. Parengta ir pateikta vienetinio pirkimo paraiška 2020-0619 Nr. VPP-172 dėl pastato dalies patalpų paprastojo remonto Kalėjimų departamentui pirkimo
procedūrų vykdymui. Pirkimo procedūros įvykdytos, 2020-07-24 pasirašyta Pagrindinė sutartis Nr.
76-95. Rangovas atliko darbus.
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Pastate apgyvendinti nuteistieji, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už
pataisos įstaigos ribų, bei atliekantiems bausmę atvirosios kolonijos sąlygomis.
Organizuoti nuteistųjų užimtumą, padidinant personalo skaičių
Padidintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuteistųjų užimtumui organizuoti
skaičius – ne mažiau 6 darbuotojai kiekviename sektoriuje.
Ataskaitinio laikotarpio metu Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo sektorių Resocializacijos
skyriuose įsteigta po 6 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, specialistų (nuteistųjų užimtumui)
pareigybės. Įdarbinta kiekviename sektoriuje po 6 darbuotojus.
Gerinti nuteistųjų resocializaciją
Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys dėl nuteistųjų reabilitacijos gerinimo – ne
mažiau 5.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:
1. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla (2020-12-01 reg. Nr. 9-59);
2. Ukmergės raj.sav. Vlado Šlaito viešoji biblioteka (2020-12-30 reg. Nr. BSR-343);
3. „Mūsų saulužė" (2020-11-17 reg.Nr.9-57);
4. UAB Verslūna" (2020-11-23 reg. Nr. 9-58);
5. UAB "Arstoma" (2020-10-30 reg. Nr. 9-53).
Didinti darbuotojų kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų resocializacijos srityje
Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų resocializacijos srityje, dalis nuo
įstaigoje resocializacijos srityje dirbančių darbuotojų skaičiaus – ne mažiau kaip 30 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų
resocializacijos srityje, dalis nuo įstaigoje resocializacijos srityje dirbančių darbuotojų skaičiaus –
87 proc. Iš įstaigoje resocializacijos srityje dirbančių 79 darbuotojų, kvalifikaciją kėlė 65
darbuotojai (kiekvienas darbuotojas, kėlęs kvalifikaciją, vidutiniškai sudalyvavo 2-uose
mokymuose).
Mažinti nuteistųjų (suimtųjų) pateikiamų skundų skaičių
Organizuotas pasitarimas dėl dažniausiai nuteistųjų pateikiamų skundų pagrįstumo ir
parengta pažyma su siūlymais – 1.
Organizuotas pasitarimas dėl dažniausiai nuteistųjų pateikiamų skundų pagrįstumo (202012-31 pažyma Nr. 61-9719).
Lyginant su 2019 m., nuteistųjų (suimtųjų) pateikiamų skundų skaičiaus sumažėjimas
procentais įstaigoje – ne mažiau kaip 10 proc.
Pirmajame sektoriuje – 273;
Antrajame sektoriuje – 425;
Trečiajame sektoriuje – 696, iš viso užregistruota 1400 skundų. 2019 m. buvo
užregistruota 2368 skundai. Skundų sumažėjo 59 proc.
Vykdant priemonę 01-02-08 „Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo
programas“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 0 Eur.
Organizuoti ir vykdyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos aprobuotą socialinių įgūdžių lavinimo programą nuteistiesiems
Organizuota tikslinių grupių užsiėmimai - ne mažiau kaip po vieną tikslinę grupę
kiekviename sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje – 2 tikslinės grupės, programoje dalyvavo 30 nuteistųjų;
Antrajame sektoriuje – 2 tikslinės grupės, po 7 nuteistuosius;
Trečiajame sektoriuje – programoje dalyvavo 38 nuteistieji.
Vykdant priemonę 01-03-01 „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų
valdymą“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 16593,238 tūkst. Eur.
Organizuoti ir vykdyti priemones, mažinančias nuteistųjų pabėgimų riziką
Elektroninių stebėjimo priemonių taikymas už laisvės atėmimo vietos įstaigos teritorijos
išvykusiems nuteistiesiems, ne mažiau kaip 14 atvejų įstaigoje.
Elektroninių stebėjimo priemonių taikymas už laisvės atėmimo vietos įstaigos teritorijos
išvykusiems nuteistiesiems ataskaitinio laikotarpio metu taikytas 14 nuteistųjų.
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Inicijuoti susitikimus su teritorinių policijos komisariatų, kurių aptarnaujamose
teritorijose yra įstaigos, vadovais, siekiant numatyti papildomas priemones nuteistųjų,
kuriems suteikta teisė išvykti už pataisos įstaigos ribų, kontrolei stiprinti
Inicijuotų tokių susitikimų skaičius – 1.
2020-08-30 inicijuotas susitikimas su Kaišiadorių policijos patrulių rinktinės atstovu
(2020-08-30 pažyma Nr. 43-15438).
Organizuoti pareigūnų praktinius mokymus (pratybas) veikti ypatingų situacijų
metu (riaušės, įkaitų paėmimas, pareigūno užpuolimas ir pan.)
Suorganizuotų pratybų skaičius – 1.
Trečiajame sektoriuje organizuoti pareigūnų mokymai ypatingų situacijų metu (2020-0331 protokolas Nr. 43-5934).
Atlikti įstaigos perimetro apsaugos techninių priemonių modernizavimą, siekiant
atsisakyti ginkluotos apsaugos bokšteliuose ir nukreipiant pareigūnus nuteistųjų priežiūros
vykdymui
Pasirašyta projektavimo sutartis dėl Antrojo sektoriaus vaizdo stebėjimo, elektroninių
apsaugos priemonių įdiegimo vidiniame ir išoriniame perimetre.
Įvykdytos viešojo pirkimo procedūros ir pasirašyta Antrojo sektoriaus vaizdo stebėjimo
sistemos, telefonspynių, teritorijos apšvietimo ir draudžiamosios zonos inžinerinių ir kitų
elektroninių saugos priemonių įrengimo techninio-darbo projekto parengimo (toliau – techniniodarbo projektas) sutartis – 2020-06-09 Nr. 76-72. Parengtas techninio-darbo projektas.
Gavus projektą, organizuotas viešasis pirkimas rangos darbams atlikti.
Įvykdytos pirkimo procedūros ir 2020-09-17 pasirašyta sutartis Nr. 76-113 „Vaizdo
stebėjimo ir apšvietimo, silpnų srovių maitinimo sistemų Antrajame sektoriuje modernizavimo ir
atnaujinimo darbai pagal „Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Antrojo sektoriaus
esamų vaizdo stebėjimo sistemos bei teritorijos apšvietimo, telefonspynių sistemos išplėtimas ir
draudžiamosios zonos inžinerinių ir kitų elektroninių saugos priemonių atnaujinimas Kaišiadorių r.,
Pravieniškių k. techninį darbo projektą". Pradėtas sutarties vykdymas
Atlikti projekte numatyti darbai – ne mažiau 60 proc.
Darbai atlikti 100 proc.
Mažinti nuteistųjų subkultūros apraiškas
Mažinant subkultūros apraiškas ir konfliktų tarp nuteistųjų skaičių, Pirmajame ir
Antrajame sektoriuose lokaliniai sektoriai suskirstyti į mažesnius.
Pirmajame sektoriuje užduotis nepradėta vykdyti dėl planuojamo Pirmojo sektoriaus
pertvarkymo į atvirąją koloniją. Antrajame sektoriuje II-as lokalinis sektorius perskirtas į 2-i dalis,
III-ame atskirti 9-12 ir 10-11 būriai.
Kontroliuoti nuteistųjų judėjimą
Įrengti nuolatiniai pareigūnų postai kiekviename gyvenamajame korpuse ar būryje
(priklausomai nuo išsidėstymo).
Priemonė neįvykdyta. Vykdymas planuojamas 2021 m. gavus finansavimą.
Užtikrinti veiksmingą nuteistųjų priežiūrą ir kontrolę
Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros bendro naudojimo patalpose ir kiemuose – Pirmajame
ir Antrajame sektoriuose – iki 2020-12-01.
Pirmajame sektoriuje užduotis nepradėta vykdyti dėl planuojamo Pirmojo sektoriaus
pertvarkymo į atvirąją koloniją.
Antrajame sektoriuje suplanuoti kamerų įrengimo darbai įvykdyti 100 proc.
Trečiajame sektoriuje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros bendrojo naudojimo patalpose ir
kiemuose.
Įrengtos 5 vaizdo stebėjimo kameros – med. dalyje koridoriuje, KPP-2 – darbo zonoje.
Pirmojo ir Antrojo sektorių lokaliniuose sektoriuose įrengtos būrius atskiriančios tvoros
(įėjimus/išėjimus su telefonspynėmis ir elektromagnetiniais užraktais), siekiant užtikrinti veiksmingą
nuteistųjų priežiūrą ir kontrolę.
Pirmajame sektoriuje užduotis dėl būrius atskiriančių tvorų įrengimo lokaliniuose
sektoriuose nepradėta vykdyti dėl planuojamo Pirmojo sektoriaus pertvarkymo į atvirąją koloniją.
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Pakeitus sprendimą dėl pertvarkymo, darbai planuojami atlikti ūkio būdu įvykus statybinių
medžiagų ir gaminių pirkimo procedūroms. Esamos telefonspynės ir elektromagnetiniai užraktai
suremontuoti, viso 36 vnt.
Antrajame sektoriuje II-as lokalinis sektorius perskirtas į 2-i dalis, III-ame atskirti 9-12 ir
10-11 būriai. Antrojo sektoriaus 3-iame lokaliniame sektoriuje įrengtos 4 telefonspynės.
Antrajame sektoriuje įrengtas apšvietimas gyvenamojoje zonoje ir apsaugos perimetre.
Apšvietimo įrengimo darbai atlikti 100proc.
Įrengti pasivaikščiojimo kiemeliai, Pirmajame sektoriuje – 4, Trečiajame sektoriuje – 10.
Parengti pasivaikščiojimų kiemelių projektai, lokalinės sąmatos. Dėl didelio atsakingų
darbuotojų užimtumo darbai neįvykdyti. Vykdymas, jei bus skirtas finansavimas, planuojamas 2021
m.
Padidinti daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą
užkardymo efektyvumą
Atlikta netikėtų, kontrolinių įeinančių (išeinančių) į (iš) įstaigą darbuotojų ir kitų asmenų
apžiūrų bei jų daiktų patikrinimų – ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį, kiekviename sektoriuje.
2020 m. atlikta netikėtų, kontrolinių įeinančių (išeinančių) į (iš) įstaigą darbuotojų ir kitų
asmenų apžiūra bei jų daiktų patikrinimų:
Pirmajame sektoriuje –28;
Antrajame sektoriuje – 41;
Trečiajame sektoriuje – 24.
Atlikta į nuteistųjų parduotuvę tiekiamų prekių atitikimo Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklių 18 priedo reikalavimams, patikrinimų ne mažiau, kaip 2 patikrinimai, kiekviename
sektoriuje.
Pirmajame sektoriuje – 22;
Antrajame sektoriuje – 17;
Trečiajame sektoriuje – 24.
Atlikta prevencinių priemonių ir kratų Įstaigoje, tikslu užkardyti, rasti ir paimti
nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų – ne mažiau kaip 50.
Pirmajame sektoriuje – atlikta 30 bendrųjų planinių kratų, atlikta planinių kratų – 2412,
atlikta 597 neplaninės kratos;
Antrajame sektoriuje – atlikta 25 bendrosios kratos, 2944 planinės kratos, 1215 neplaninių
kratos, taip pat surašyti 95 gyvenamosios bei gamybinių zonų apėjimo aktai.
Trečiajame sektoriuje – atliktos 8 bendrosios kratos, 3025 planinės kratos ir 1031
neplaninių kratų.
Reaguota į kiekvieną neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų permetimą, atliekant kratą
pasitelkus pareigūnus iš kitų sektorių – kiekvieną kartą po fiksuoto permetimo.
Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose reaguota į kiekvieną neleistinų
nuteistiesiems turėti daiktų permetimą, atliekant kratą pasitelkus pareigūnus iš kitų sektorių –
kiekvieną kartą po fiksuoto permetimo 100 proc.
Rotuota pareigūnų budinčiosiose pamainose – ne mažiau kaip 20 proc.
Pirmajame sektoriuje: iš 122 budinčiosios pamainos pareigūnų, rotuota 30 pareigūnų, tai
sudaro 24 proc.
Antrajame sektoriuje: iš 162 budinčiosios pamainos pareigūnų, rotuoti 26 pareigūnai, tai
sudaro 16 proc.
Trečiajame sektoriuje: iš 131 budinčiosios pamainos pareigūnų, rotuota 30 pareigūnų, tai
sudaro 23 proc.
Įgyvendinti nuostatas, taikomas nuteistųjų drausminimui, numatytas LR
administracinių nusižengimų kodekso 589 str. 331 p.
Įsteigta atskira pareigūnų grupė LR administracinių nusižengimų kodekso 589 str. 33¹ p.
nuostatų įgyvendinimui; kodekso nuostatos taikytos nuteistųjų drausminimui.
Ataskaitinio laikotarpio metu 6 (šeši) Saugumo valdymo skyriaus pareigūnai (kiekviename
sektoriuje po du) vykdė šią funkciją, tai buvo nustatyta jų pareigybės aprašymuose. Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 31 d.
įsakymu Nr. V-242 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
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ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų struktūrų patvirtinimo“ ir Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –Kalėjimų departamentas)
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-266 „Dėl Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos administracijos struktūros patvirtinimo“ yra patvirtinta ir nuo 2020 m. lapkričio
3 d. įsigalios nauja Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – Pravieniškių pataisos
namai-atviroji kolonija arba Įstaiga) administracijos struktūra ir įstaigos valdymo struktūros
schema. Atsižvelgiant į tai nuo 2020 m. lapkričio 3 d. įsteigtas naujas Įstaigos struktūrinis
padalinys – Tyrimų skyrius.
Užtikrinti vaizdo registratorių naudojimą bendrųjų ir planinių kratų metu
Vaizdo registratorių naudojimas bendrųjų, planinių ir neplaninių kratų metu. Užfiksuota
suimtųjų (nuteistųjų) daromų pažeidimų vaizdo registratorių pagalba – ne mažiau kaip 100 proc.
Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose – vaizdo registratoriai naudojami
bendrųjų, planinių ir neplaninių kratų metu. Fiksuojami nuteistųjų daromi pažeidimai vaizdo
registratorių pagalba 100 proc.
Užtikrinti ikiteisminio tyrimo procedūros vykdymą
Nustačius pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo ir pasipriešinimo pareigūnams atvejus,
pradėti ikiteisminiai tyrimai – 100 proc. atvejų.
Įstaigoje, visais atvejais nustačius pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo ar
pasipriešinimo pareigūnams atvejus informacija perduodama KD Kriminalinės žvalgybos valdybai
dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
Organizuoti Pirmojo sektoriaus nuteistųjų gyvenamojo pastato, pažymėto plane
indeksu 15O2p, pertvarkymą į kamerų tipo patalpas ir pasivaikščiojimo kiemelių įrengimą
(pastaba klaidingai nurodytas pastato indeksas, turi būti 12O2p).
Organizuotas Pirmojo sektoriaus nuteistųjų gyvenamojo pastato, pažymėto plane indeksu
15O2p (pastaba klaidingai nurodytas pastato indeksas, turi būti 12O2p), pertvarkymas į kamerų
tipo patalpas ir pasivaikščiojimo kiemelių įrengimas – 67 proc. nuo statybos vertės.
2020-07-13 pasirašyta Pirmojo sektoriaus pastato unikalus Nr. 4997-0013-9109 kapitalinio
remonto rangos darbų sutartis Nr. 76-89. Įvykdyta 29,37 proc. (statybos vertė - 1 197 100 Eur su
PVM, įvykdyta už 351 603,15 Eur.)
Organizuoti specialius pareigūnų pasirengimo mokymus
Pareigūnų, dalyvavusių organizuotuose specialaus pareigūnų pasirengimo mokymuose,
dalis nuo bendrojo įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus – ne mažiau kaip 50 proc.
Ataskaitinio laikotarpio metu 72 proc. pareigūnų dalyvavo organizuotuose specialaus
pareigūnų pasirengimo mokymuose (Iš 519 pareigūnų, mokymuose dalyvavo 375).
Didinti parengtų elektroninių dokumentų skaičius
Parengtų elektroninių dokumentų skaičius nuo bendrojo įstaigos dokumentų skaičiaus
didėjimas lyginant su 2019 m. – ne mažiau kaip 10 proc.
Per 2020 m. parengta ir išsiųsta Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms
5731 dokumentas, iš jų 5315 elektroniniai dokumentai, tai sudaro 93 proc.
Per 2020 m. – iš viso įstaigoje parengta siunčiamų dokumentų 33587, iš jų 5315
elektroniniai, tai sudaro 16 proc. 2019 m. - iš viso įstaigoje parengta siunčiamų dokumentų 38282,
iš jų 890 elektroniniai dokumentai, tai sudarė 2 proc.
Pateikti Kalėjimų departamentui pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo,
optimizavimo dėl racionalaus asignavimų panaudojimo ir turto valdymo
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.
1) Inicijuotas 2-jų TVS pareigybių pakeitimas į Turto valdymo skyriaus specialistų A2
(viešųjų pirkimų) pareigybes. Pateiktas 2020-07-09 raštas Nr. 14-2932 „Dėl pareigybių
užkomplektavimo suderinimo“ Kalėjimų departamentui.
2) Pateiktas pagrindimas Kalėjimų departamentui dėl senų langų keitimo naujais poreikio
(2020-07-07 raštas Nr. 14-2888 „Dėl lėšų langų poreikio pirkimo“).
Organizuotas nereikalingo ilgalaikio turto nurašymas teisės aktų nustatyta tvarka per 2020
m.
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2020-10-20 direktoriaus įsakymu Nr. 20-108 „Dėl nusidėvėjusio nematerialaus ir ilgalaikio
materialaus turto pripažinimo netinkamu naudoti“ nereikalingas ilgalaikis materialus turtas buvo
nurašytas teisės aktų nustatyta tvarka.
Parengta pažyma apie ilgalaikio turto nurašymą – 1.
2020-10-16 parengtas aprašas Nr. 25-2368 „Pripažinimo nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti nematerialaus ir ilgalaikis materialaus turto aprašas“.
Užtikrinti Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintų Kalėjimo departamento
bei jam pavaldžių įstaigų 2020 metų I ir II pusmečių išorinės ir vidinės komunikacijos planų
vykdymą
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.
2020-07-07 raštu Nr. 14-2893 „Dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų 2020
metų I pusmečio išorinės ir vidinės komunikacijos plano priemonių vykdymo pažymos siuntimo“ ir
2021-01-13 raštu Nr. 14-175 „Dėl 2020 m. II pusmečio išorinės ir vidinės komunikacijos veiklos
plano ataskaitos“ KD pateiktos pažymos apie plano priemonių vykdymą.
Parengti Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą
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.
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema patvirtinta direktoriaus 2020-04-30 d. įsakymu Nr.
V-175 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, apmokėjimo sistemos patvirtinimo“.
Parengti įstaigos administracijos struktūros bei valdymo schemos projektus,
orientuotus į įstaigai skirtų asignavimų taupymą bei vadovaujančių darbuotojų skaičiaus
mažinimą
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
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-242 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų struktūrų patvirtinimo“ ir Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –Kalėjimų departamentas)
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-266 „Dėl Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos administracijos struktūros patvirtinimo“ yra patvirtinta ir nuo 2020 m. lapkričio
3 d. įsigalios nauja Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – Pravieniškių pataisos
namai-atviroji kolonija arba Įstaiga) administracijos struktūra ir įstaigos valdymo struktūros
schema. Atsižvelgiant į tai Įstaigoje nuo 2020 m. lapkričio 3 d. sumažinta viena direktoriaus
pavaduotojo ir dvi Resocializacijos skyrių viršininkų pareigybės.
Parengti ir patvirtinti Priešgaisrinės saugos 2020-2023 m. priemonių planą
Parengtas ir patvirtintas Priešgaisrinės saugos 2020-2023 m. priemonių planas ir
pateiktas Kalėjimų departamentui – iki 2020-03-31.
Priešgaisrinės saugos 2020-2021 m. priemonių planas patvirtintas Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020-03-04 įsakymu Nr. V-98 „Dėl Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos priešgaisrinės saugos 2020-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“.
Pateikta Kalėjimų departamentui 2020-03-05.
Priešgaisrinės saugos 2020-2023 m. priemonių planas patvirtintas Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020-04-17 įsakymu Nr. V-159 „Dėl Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos priešgaisrinės saugos 2020-2023 metų veiklos plano patvirtinimo“.
Pateikta Kalėjimų departamentui 2020-04-17.
Priemonių plano įgyvendinimas nustatytais terminais – 100 proc.
Iki 2020-12-31priemonių planas įgyvendintas – 88 proc. (suplanuota 17 priemonių,
įvykdyta – 15).
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Parengta ataskaita apie plano priemonių įgyvendinimą – 2.
2020-07-14 parengta ataskaita Nr. 77-1406 apie plano priemonių įgyvendinimą ir išsiųsta į
Kalėjimų departamentą. Ataskaita už II pusmečio rezultatus rengiama ir artimiausiu metu bus
pateikta KD.
Organizuotų priešgaisrinės saugos pratybų skaičius – 1.
2020-10-27 (reg. Nr. G-26556) gautas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kaišiadorių priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos raštas „Dėl mokomųjų taktinių pratybų“, kuriuo informuojama, kad PAGD prie
VRM Kauno PGV Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovų dalyvavimas kitų
institucijų organizuojamuose renginiuose, pasitarimuose, jei jie nesusiję su neatidėliotinų uždavinių
atlikimu yra atšauktas.
Parengta pažyma apie organizuotas priešgaisrinės saugos pratybas – 2.
Užduotis nevykdoma dėl aukščiau paminėtų priežasčių.
Vykdant priemonę 01-03-02 „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą,
priežiūrą ir materialinį aprūpinimą“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 2980,475 Eur.
Užtikrinti pareigūnų saugumą ir gerinti darbo sąlygas
Atliktas telefoninio ryšio sistemos (trasų), telefoninių aparatų modernizavimas.
Atlikus pirkimo procedūras įsigyti nauji telefonų aparatai: laidiniai – 50 vnt., bevieliai – 5
vnt. Atliekamas telefonų aparatų pakeitimas.
Modernizuotas Antrojo sektoriaus postas kontrolės ir praleidimo punkte Nr.3, įrengiant bei
atnaujinant įėjimus (išėjimus) su elektromagnetiniais užraktais bei signalizacijomis.
Įvykdytos pirkimo procedūros ir 2020-10-01 pasirašyta sutartis Nr. 76-119 "Pastato 2B2p
(Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k.), patalpų unik. Nr. 4995-6008-8029
(ginklinės, kontrolinio praėjimo posto ir kitų), bei transporto aikštelės paprastojo remonto darbai.
Sutartis įvykdyta 50 proc. pagal darbų perdavimo-priėmimo aktus.
Atliktos rangos darbų pirkimo procedūros, pasirašytos sutartys su rangovais dėl KPP-1
ginklinės ir transporto apžiūros kiemo Antrajame sektoriuje remonto.
Įvykdytos pirkimo procedūros ir 2020-10-01 pasirašyta sutartis Nr. 76-119 „Pastato 2B2p
(Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių sen., Pravieniškių k.), patalpų unik. Nr. 4995-6008-8029
(ginklinės, kontrolinio praėjimo posto ir kitų), bei transporto aikštelės paprastojo remonto darbai.
Sutartis įvykdyta 50 proc. pagal darbų perdavimo-priėmimo aktus.
Pataisos pareigūnai aprūpinti būtinosiomis jų saugumą garantuojančiomis specialiosiomis
priemonėmis.
2020 m. išduota pareigūnams: antrankiai – 3 vnt., liemenės su atšvaitais – 16 vnt.,
stebėjimo kamera – 5 vnt.
Gerinti nuteistųjų laikymo sąlygas
Atliktos langų ir durų pirkimo procedūros, pasirašytos sutartys su tiekėjais.
Parengta ir pateikta vienetinio pirkimo paraiška 2020-07-07 Nr. VPP-201 dėl langų
keitimo Kalėjimų departamentui pirkimo procedūrų vykdymui. Pirkimo įvyko, pasirašytos
Pagrindinės sutartys su rangovais: 2020-07-31 Nr. 76-98, 2020-07-31 Nr. 76-99, 2020-08-13 Nr.
76-104, 2020-08-19 Nr. 76-106, 2020-08-21 Nr. 76-107.
Nusidėvėję langai ir durys pakeisti į naujus – 100 proc.
Darbai įvykdyti 100 proc.
Gerinant nuteistųjų laikymo sąlygas, atliktos Administracinio pastato 1B4p, esančio
Pašulių g. 14, Pravieniškių k., Kaišiadorių r., rangos darbų pirkimo procedūros, pasirašytos
sutartys su rangovais.
Parengta ir pateikta Kalėjimų departamentui vienetinio pirkimo paraiška, 2020-06-19 Nr.
VPP-172, dėl pastato dalies patalpų paprastojo remonto pirkimo procedūrų vykdymui. Pirkimo
procedūros įvykdytos, 2020-07-24 pasirašyta Pagrindinė sutartis Nr. 76-95. Rangovas vykdo
darbus.
Baigti Administracinio pastato 1B4p, esančio Pašulių g. 14, Pravieniškių k., Kaišiadorių
r., remonto darbai, pakeista pastato paskirtis iš administracinės į specialiąją, skirtą nuteistųjų
apgyvendinimui.
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2020-07-13 pasirašyta Pirmojo sektoriaus pastato unikalus Nr. 4997-0013-9109 kapitalinio
remonto rangos darbų sutartis Nr. 76-89. Darbai įvykdyti 100 proc.
Organizuoti bendrabučio 12O2p, Pirmajame sektoriuje, remonto darbus, kamerų
tipo patalpų nuteistųjų apgyvendinimo įrengimui
Atliktos rangos darbų pirkimo procedūros, pasirašytos sutartys su rangovais.
2020-07-13 pasirašyta Pirmojo sektoriaus pastato unikalus Nr. 4997-0013-9109 kapitalinio
remonto rangos darbų sutartis Nr. 76-89. Darbai pradėti vykdyti.
Atlikta dalis darbų, ne mažiau kaip už 200 tūkst. Eur, skirtų šio bendrabučio remontui.
Rangovas įvykdė darbų už 351 603,15 Eur su PVM.
Organizuoti pastato 12N2p Antrajame sektoriuje remonto darbus, pertvarkant
paprastojo būrio patalpas į kamerų tipo patalpas
Atliktas pastato remonto projektavimo paslaugų pirkimas, pasirašytos sutartys su
paslaugos teikėju.
Parengta ir pateikta vienetinio pirkimo paraiška Kalėjimų departamentui pirkimo
procedūrų vykdymui. Pirkimo procedūros nepradėtos Kalėjimų departamento sprendimu.
Parengti pastato remonto rangos pirkimo dokumentai ir pateikti Kalėjimų departamentui
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pirkimo vykdymui.
Procedūros vykdyti nepradėtos Kalėjimų departamento sprendimu.
Organizuoti patalpų, skirtų nuteistųjų resocializacijos priemonėms vykdyti
užtikrinimą
Parengta pirkimo paraiška ir sutartis dėl modulinių pastatų įsigijimo ir pateikta KD.
Parengta ir pateikta Kalėjimų departamentui pirkimo procedūrų vykdymui vienetinio
pirkimo paraiška .2020-08-13 Nr. VPP-252. Pasirašyta ir užregistruota sutartis I, IV, V pirkimo
objekto dalims 2020-10-22 Nr. 76-125; II, III – 2020-11-09 Nr.76-135.
Organizuoti Pirmojo ir Antrojo sektorių teritorijų topografinių nuotraukų
parengimą, reikalingą inžinerinių sistemų, vandentiekio, nuotekų, inžinerinių perimetro tvorų
rekonstrukcijos projekto parengimui
Parengtos Pirmojo ir Antrojo sektorių teritorijų topografinės nuotraukos.
Parengtos Pirmojo ir Antrojo sektorių teritorijų topografinės nuotraukos
Organizuoti visų KD prevencinės grupės Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
skyriaus pareigūnų aprūpinimą taktine uniforma bei ekipuote
Kreiptasi į KD dėl prevencinės grupės Pravieniškių pataisos namų-atvirosios skyriaus
pareigūnų aprūpinimo taktine uniforma bei ekipuote.
2020-09-14 KD Saugumo valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Dainiu Jasui buvo
išsiųstas el. laiškas dėl naujų prevencinės grupės narių aprūpinimo taktine uniforma poreikio.
Vykdyti viešųjų pirkimų prevencijos kontrolę
Atlikti prevenciniai patikrinimai viešųjų pirkimų srityje (pasirinktinai pagal aktualumą) ne rečiau kaip kartą per pusmetį.
II pusmetyje atliktas prevencinis patikrinimas savarankiškai Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos atliekamų pirkimų. Patikrinimą vykdė Kalėjimų departamento Centralizuotas
viešųjų pirkimų skyrius. Pateiktos pastabos ir rekomendacijos (2020-12-28 Patikrinimo pažyma Nr.
LV-6332).
Užtikrinti įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, sąrašo
atnaujinimą
Įstaigos darbuotojų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, sąrašas sudarytas
(atnaujintas) – kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki birželio 1 d. ir iki gruodžio 1 d.
Pirkimo organizatoriai paskirti ir patvirtinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos direktoriaus 2020-01-22 įsakymu Nr. 20-17 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos mažos vertės viešųjų pirkimų organizatorių skyrimo“, 2020-06-17 įsakymu Nr. 20-66
„Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. sausio 22 d. įsakymo Nr.
20-17 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos mažos vertės viešųjų pirkimų
organizatorių skyrimo“ papildymo“ ir 2020-12-30 įsakymu Nr. 20-145 „Dėl Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos mažos vertės viešųjų pirkimų organizatorių skyrimo“.
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Pirkimų iniciatoriai paskirti ir patvirtinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
direktoriaus 2020-03-13 įsakymu Nr. V-111 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo“, 2020-04-07 įsakymu Nr. V-142 „Dėl Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo“ papildymo“, 2020-05-29
įsakymu Nr. V-212 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. kovo
13 d. įsakymo Nr. V-111 „Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos viešųjų pirkimų
iniciatorių skyrimo“ 1.17 punkto pakeitimo“.
Užtikrinti sklandų perėjimą prie Bendros viešojo sektoriaus finansų valdymo
informacinės sistemos
Parengtas Veiksmų planas dėl įstaigos pasirengimo pereiti prie Bendros viešojo sektoriaus
finansų valdymo informacinės sistemos ir pateiktas Finansų ministerijai.
Parengtas Veiksmų planas dėl įstaigos pasirengimo pereiti prie Bendros viešojo sektoriaus
finansų valdymo informacinės sistemos ir pateiktas Finansų ministerijai. 2020-01-23, įsakymu Nr.
V-37.
Atlikti pasirengimo viešojo sektoriaus finansų valdymo informacinės sistemos diegimo
darbai nustatytu laiku.
Pateikta ataskaita Finansų ministerijai už 2020 m. birželio mėnesį 2020-07-03 raštu Nr. S13570, kuriame pateikta informacija apie pasirengimo darbų įvykdymą.
Bendros buhalterinės apskaitos informacinės sistemos (toliau- BBAIS) įdiegimas
gamybinėje aplinkoje.
Laikotarpiu nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 rugpjūčio 31 d. pateiktos 4 ataskaitos apie
diegimo darbų eigą. 2020 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. S-17073 pateikta ataskaita derinimui apie
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pasirengimo naudoti valstybės biudžeto, apskaitos
ir mokėjimų sistemos finansų valdymo ir apskaitos posistemį, taip pat organizuotas darbo grupės
susirinkimas ir įstaigos vadovas 2020 m. liepos 2 d. protokolu informuotas apie kylančias grėsmes,
įgyvendinant minėto posistemio diegimą.
Dėl finansų ministerijos trikdžių galutinis sistemos įdiegimo dokumentas 2020-09-02 d.
nebuvo išsiųstas. Pateikta ataskaita apie įvykdytus ir vykdomus darbus. Finansų ministerija iki
nurodyto termino t. y. iki 2020-09-02 d. net neįkėlė visų išsiųstų likučių, pirkimo plano bei sutarčių.
Perėjimo procesas vykdomas.
Pasirengti centralizuotam buhalterinės apskaitos tvarkymo funkcijos atlikimui
Atlikta BBAIS veikimo stebėsena, parengta veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita ir
pateikta Finansų ministerijai – 1.
Atlikta BBAIS veikimo stebėsena, parengta veiksmų plano įgyvendinimo ataskaita ir
pateikta Finansų ministerijai.
Stiprinti Resocializacijos skyrių specialistų kompetencijas ir gebėjimus
Visi dirbantys Resocializacijos skyrių specialistai ne mažiau kaip vieną kartą kėlė
kvalifikaciją KD Mokymo centro organizuojamuose mokymuose.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos Resocializacijos skyriuje dirbo 79 darbuotojai,
iš jų kvalifikaciją kėlė 65 darbuotojai., tai sudaro 82 proc.
Visų dirbančių RS specialistų kvalifikacijos kėlimo užtikrinti nepavyko dėl šalyje
paskelbtos ekstremalios situacijos, nes mokymai, kurie buvo suplanuoti kaip kontaktiniai (MC
mokymo renginių plane), ne visi buvo pritaikyti nuotoliniams, tad iš suplanuotų renginių dalis
apskritai neorganizuojama, tokie kaip OASys nuotoliniai nevyksta, ir daugiau yra mokymų temų,
kurios nuotoliniu būdu.
Inicijuoti įstaigos karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų peržiūrą,
atsižvelgiant į Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 213 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“
Suteikta metodinė pagalba karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimo
klausimais struktūrinių padalinių vadovams – ne mažiau kaip 1 kartą.
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Vyko konsultacinis seminaras nuotoliniu būdu, kurį organizavo Valstybės tarnybos
departamentas. Seminaro metu suteikta reikiama metodinė pagalba karjeros valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymų rengimo klausimais.
Peržiūrėtų ir naujai patvirtintų karjeros valstybės tarnautojų pareigybių – 100 proc.
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymu
Nr. V-261 naujai patvirtinti visų įstaigos karjeros valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai.
Užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas atliekamas per bausmių vykdymo
sistemos centrinės perkančiosios organizacijos katalogą
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.
Pirkimų objektai, kuriems pasirašytos pagrindinės sutartys ir pateikti per BVS CPO
katalogą, pirkimai, kuriuos privaloma, vadovaujantis Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir
vykdymo taisyklėmis, vykdyti per BVS CPO katalogą - 100 proc.
Organizuoti vienetinių pirkimų paraiškų pateikimą Kalėjimų departamentui kaip
centrinei perkančiajai organizacijai
Vienetinių pirkimų paraiškų pateikimas Kalėjimų departamentui kaip centrinei
perkančiajai organizacijai – 100 proc.
Pirkimai, kurių vertė 4000 Eur su PVM ir kuriuos vadovaujantis Viešųjų pirkimų
planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Kalėjimų departamento prie
Lietuvos teisingumo ministerijos privaloma pateikti - pateikti 100 proc.
Parengti Pirmojo sektoriaus aptvėrimo rekonstrukcijos techninį projektą ir atlikti
ekspertizę
Parengtas Pirmojo sektoriaus aptvėrimų rekonstrukcijos techninis projektas ir atlikta
ekspertizė – 100 proc.
Parengtos Pirmojo ir Antrojo sektorių teritorijų topografinės nuotraukos. Dėl žmogiškųjų
išteklių trūkumo, pandemijos Covid-19 planuoti darbai neatlikti.
Sumažinant elektros energijos, vandens ir nuotekų, šiluminės energijos suvartojimo
vidutinius kiekius vienam asmeniui
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 kaip 5 proc.
Elektros energijos per 2019 m. sunaudota 3442451 KWh (425756.63 Eur), 1 nuteistajam –
1550.6536 KWh (191.78 Eur). Atitinkamai per 2020 metus elektros energijos sunaudota 3149263
KWh (365909.30 Eur), 1 nuteistajam – 1514.7970 kWh (176.60 Eur). Sulyginus elektros
suvartojimas sumažėjo 293188 KWh (59847.33 Eur), 1 nuteistajam - 35.8566 KWh (15.78 Eur).
Vandens per 2019 m. sunaudota 354183 m3 (737614.74 Eur), 1 nuteistajam – 159.5419 m3
(332.26 Eur). Atitinkamai per 2020 m. vandens sunaudota 242970 m3 (449553.07 Eur), 1
nuteistajam – 116.8687 m3 (216.24 Eur). Sulyginus vandens sunaudojimas sumažėjo 111213 m3
(288061.67 Eur), 1 nuteistajam – 42.6732 m3 (116.02 Eur).
Šiluminės energijos per 2019 m. suvartota 6833.856 MWh (237977.58 Eur), 1 nuteistajam
– 3.0783 (107.20 Eur). Atitinkamai 2020 m. elektros energijos sunaudota 5590.008 MWh
(142200.17 Eur), 1 nuteistajam – 3.0783 MwH (68.39 Eur). Sulyginus šiluminės energijos
suvartojimas sumažėjo 1243.768 MWh (95777.41 Eur), 1 nuteistajam – 0.3895 MWh (38.81 Eur).
Parengta pažyma dėl 2020 m. taupymo plane (vidutinių kiekių vienam asmeniui palyginus
su 2019 m. sumažinimo) numatytų priemonių vykdymą.
Parengta pažyma apie plano priemonių vykdymą (2020-12-31 Nr. 25-3480).
Parengti ir pateikti paraišką Viešųjų investicijų plėtros agentūrai
Parengta ir pateikta paraiška Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (dėl pastatų
modernizavimo) – iki 2020-05-31.
Parengtos ir 2020-06-30 pateiktos Viešųjų investicijų plėtros agentūrai 2 paraiškos pastatų
modernizavimui, unik. Nr. 4997-4009-2018 ir 4996-6005-0010. Viešųjų investicijų projektų
agentūra atidėjo vertinimą iki 2020-12-28 d.
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Organizuoti ir vykdyti Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose pateiktas
rekomendacijas
Organizuotas Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose, pateiktose 2015-2019
m., rekomendacijų įvykdymas ir apie įvykdymą informuotas Kalėjimų departamentas – iki 2020-0531.
Įstaigoje vykdytos rekomendacijos, atsižvelgiant į KD raštus: 2020-01-13, Nr. 1S-76 ir
2020-02-19, Nr. 1S-419.
Organizuoti netinkamų/nereikalingų pastatų (statinių) nugriovimą ir išregistravimą
nekilnojamojo turto registre
Teisės aktų nustatyta tvarka organizuotas netinkamų/nereikalingų pastatų (statinių)
nugriovimas ir išregistravimas nekilnojamojo turto registre – iki 2020-10-30.
Įvykdytos pastatų griovimo darbų su pastatų griovimo aprašo parengimui pirkimo
procedūros ir pasirašyta pirkimo-paradavimo sutartis (2020-07-08 Nr. 76-88). Parengti pastatų
griovimo aprašai, nugriauti pastatai.
Organizuoti naujų modulių įstaigos reikmėms įrengimą Antrajame ir Trečiajame
sektoriuose
Naujai įrengti moduliai įstaigos reikmėms – iki 2020-10-01.
Pasirašyta ir užregistruota sutartis I, IV, V pirkimo objekto dalims 2020-10-22 Nr. 76-125;
II, III – 2020-11-09 Nr.76-135. Inicijuotas sutarties nutraukimas 2020-10-22 Nr. 76-125 dėl I, IV,
V pirkimo objekto dalių.
Vykdant priemonę 01-03-04 „Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų
ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 95, 066 Eur.
Stiprinti nuteistųjų sąmoningumą ŽIV/AIDS bei hepatito tematika
Paruošta ir išdalinta lankstinukų ŽIV/AIDS bei hepatito tematika ir išdalinta nuteistiesiems
Pirmajame, Antrajame ir Trečiajame sektoriuose – po 150 kiekviename sektoriuje.
Priemonė vykdoma iki numatyto termino.
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 sukeliamą žalą – 100 proc.
Visi naujai atvykę nuteistieji įstaigoje yra supažindinami su informacija apie narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo sukeliamą žalą.
Užtikrinti rekomendacijų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžioms įstaigoms, užtikrinant sklandžią šių įstaigų veiklą
valstybės lygio ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152, metu (patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos 2020-06-17 įsakymu Nr. V-167) vykdymą
Rekomendacijos užtikrintos – 100 proc.
Įstaiga vykdė Kalėjimų departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro
koordinatoriaus pavedimus. Teikė vykdymo ataskaitas kiekvieną pirmadienį apie Kalėjimų
departamento Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdžių protokoluose išdėstytų pavedimų
vykdymą. Atsižvelgiant į rekomendacijas įstaigoje buvo sudarytos sąlygos darbuotojams dirbti
nuotoliniu būdu, draudžiamas patekimas pašalinių asmenų į įstaigą, įeinant į įstaigos patalpas ir
sektorius darbuotojams matuojama kūno temperatūra, dezinfekuojamos sektorių patalpos,
konvojuojami automobiliai, darbuotojai ir nuteistieji aprūpinti apsauginėmis ir dezinfekcinėmis
priemonėmis.
Rekomendacijos užtikrintos – 100 proc.
Vykdant priemonę 01-03-05 „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas
nuteistiesiems ir komunalines paslaugas – Pravieniškių gyvenvietei“
Priemonei atskaitiniu laikotarpiu skirtas finansavimas – 436,00 tūkst. Eur.
Užtikrinti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą
Gauta lėšų už nuteistųjų valgyklos ir patalpų nuomą - 100 proc.
Per 2020 m. surinkta už nuomą 271336.72 eurai.
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Surinktų pajamų įmokų pervesta Finansų ministerijai, -100 proc.
Per 2020 m. pajamų įmokų įmokėta 461872.55 eurai.
Pervesta VMI surinkto PVM -100 proc.
Surinkta ir pervesta PVM – 48503.00 eurai. Numatytos priemonės vykdomos sklandžiai.
Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas 100 %.
Užtikrinti savalaikį darbo užmokesčio mokėjimą nuteistiesiems, dirbantiems ūkio
darbus
Nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtos lėšos išmokėtos proc. – 100.
Per 2020 m. visos nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtos lėšos įsisavintos 100 %. Skirta ir
panaudota 420,00 tūkst. eurų.
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Ataskaitinio laikotarpio
vidutinis sąrašinis
nuteistųjų ir suimtųjų
skaičius

2079
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Praeitų metų atitinkamo
ataskaitinio laikotarpio
vidutinis sąrašinis
nuteistųjų ir suimtųjų
skaičius

2220
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Resocializacijos
veiksmingumo lygis
(lygtinai paleistų ir
bendrai paleistų asmenų
santykis), proc.

4

5
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3 301

1

2

Iš įkalinimo įstaigos
lygtinai paleistų asmenų
skaičius per ataskaitinį
laikotarpį, vnt.
Bendras iš įkalinimo
įstaigos paleistų asmenų
skaičius per ataskaitinį
laikotarpį, vnt.
Produkto:
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37,9

417
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R. Starkuvienė

Rezultato:
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KD padalinys (darbuotojas) su kuriuo suderintas
kriterijus (rodiklis)*

Uždavinio kodas

4

Metinio plano įvykdymo procentas

Programos tikslo kodas

3

Įvykdyta per 2020 m. 12 mėn.

Programos kodas

2

Patvirtinta 2020 metams

Teisingumo ministerijos strateginio tikslo kodas

1

Vertinimo kriterijai ir
kiti rodikliai

Vertinimo kriterijau kodas

Eilutės Nr.

VERTINIMO KRITERIJŲ APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

151,8
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Dirbančių nuteistųjų
dalis, laikomų laisvės
atėmimo vietose, proc.
Vidutinis sąrašinis
pataisos įstaigose
įdarbintų nuteistųjų
skaičius
Vidutinis sąrašinis
valstybės įmonėje "Mūsų
amatai" įdarbintų
nuteistųjų skaičius
Vidutinis sąrašinis
pusiaukelės namuose
įdarbintų nuteistųjų
skaičius
Vidutinis sąrašinis už
įstaigos ribų įdarbintų
nuteistųjų skaičius
(rodoma tik jeigu tokie
asmenys neapskaitomi
kaip įdarbinti per VĮ
"Mūsų amatai")
Vidutinis sąrašinis
nuteistųjų (be suimtųjų)
skaičius
Nuteistųjų, įgijusių
specialybę, skaičius
(vnt.)
Nuteistųjų, neturinčių
drausminių nuobaudų,
dalis, proc.

2

46

513

18

166

Bendras išimtų narkotinių
medžiagų kiekis, gr.
(užkardant, per kratas ir
kt.)

R. Starkuvienė

1936

1

170

150

88,2

4

53

55,8

105,2

R. Starkuvienė

1011

Bendras nuteistų asmenų
skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
pateikimo į laisvės
atėmimo vietas
užkardymo procentas
Išimta narkotinių ir
psichotropinių medžiagų,
užkardant jų patekimą į
laisvės atėmimo vietų
teritorijas (gr.)

186,0

262

Nuteistų laisvės atėmimu
asmenų, neturinčių
galiojančių nuobaudų,
skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje

Laisvės atėmimo vietose
laikomų asmenų,
sėkmingai baigusių
socialinių įgūdžių
lavinimo programas,
skaičius, vnt.

49,05

R. Starkuvienė
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5

150

442

294,7

7

63

80,2

127,3
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2607,67

R. Starkuvienė

3251,430

R. Starkuvienė
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27

Pasipriešinimo
pareigūnams ir smurto
tarp įkalintų asmenų
atvejų skaičius vienam
tūkstančiui įkalintų
asmenų (pildo KD KŽV)

3

0,0

#DIV/0!

Per ataskaitinį laikotarpį
užregistruota
pasipriešinimo
pareigūnams atvejų (pagal
Baudžiamojo kodekso 286
straipsnį)
Per ataskaitinį laikotarpį
užregistruota smurto tarp
įkalintų asmenų atvejų
pagal Baudžiamojo
kodekso XVIII skyrių
Laisvės atėmimo vietų
įstaigose laikomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų
asmenų, kurie atlikdami
laisvės atėmimo bausmę
baigė pilną įstaigose
taikomos
psichosocialinės
reabilitacijos programą,
dalis (proc.)

G.Ivanauskienė

G.Ivanauskienė

9

Per ataskaitinį laikotarpį
baigusių pilną įstaigoje
taikomos psichosocialinės
reabilitacijos programą
asmenų skaičius, vnt.

28

29

Įstaigose laikomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų
asmenų, kuriems
įkalinimo metu teikiamas
(tęsiamas) gydymas dėl
opioidinės
priklausomybės skaičius,
vnt.

46,7

155,6

21

Per ataskaitinį laikotarpį
dalyvavusių įstaigoje
taikomos psichosocialinės
reabilitacijos programoje
asmenų skaičius, vnt.
Laisvės atėmimo vietų
įstaigose laikomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų
asmenų, kuriems
įkalinimo metu teiktas
(tęstas) gydymas dėl
opioidinės
priklausomybės, dalis,
proc. (pildo LAVL)
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45

10

#DIV/0!

#DIV/0!

21
Įstaigose laikomų nuo
psichiką veikiančių
medžiagų priklausomų
asmenų, kuriems iki
patekimo į įkalinimo
įstaigą buvo teiktas
gydymas dėl opioidinės
priklausomybės, vnt.
Laisvės atėmimo vietų
įstaigose laikomų
asmenų skundų
mažėjimas (skundų
skaičius vienam šimtui
įkalintų asmenų), vnt.
Per ataskaitinį laikotarpį
įstaigoje laikomų asmenų
pateiktų skundų įstaigos
administracijai skaičius,
vnt.
Per ataskaitinį laikotarpį
įstaigoje laikomų asmenų
pateiktų skundų Kalėjimų
departamentui skaičius,
vnt.
Produkto:
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1
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8

60

125,5

47,8

1400

M.Sinkevičius

1210

3
Žmogaus imunodeficito
virusu infekuotų
asmenų, laikomų laisvės
atėmimo vietų įstaigose,
gydomų
antiretrovirusiniais
vaistais, dalis, proc.
(pildo LAVL)

#DIV/0!

2

#DIV/0!

Žmogaus imunodeficito
virusu infekuotų asmenų,
gydomų
antiretrovirusiniais
vaistais, skaičius,
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje vnt.
Žmogaus imunodeficito
virusu infekuotų asmenų
skaičius ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, vnt.

Dainius Sušinskas

Direktorius

Veiklos organizavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Miglė Keturkaitė
(ataskaitą sudariusio asmens vardas ir
pavardė)

(8 346) 67007,

(8 346) 56313

(telefonas)

(faksas)

migle.keturkaite@pravienpn-ak.lt
(el. paštas)

