PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 4 d.
įsakymu Nr. PL-1

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ
R-03 001-01-03 Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 52
Priemonės
kodas
1
01-02-01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

2
Padidinti
socialinės
reabilitacijos
veiksmingumą.

3

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
4

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
( tūkst. eurų)

5

6

7
690,0

02 UŽDAVINYS - VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ
Vertinimo kriterijai:
P-03 001-0102-01 Nuteistųjų įgijusių specialybę, skaičius (vnt.) – 170.
P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 52.
P-03 001-0102-03 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 54.
P-03 001-01-02-04 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius, ne mažiau kaip – 150.
P-03 001-0102-06 Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius 1-am šimtui įkalintų asmenų), vnt. – 45.
P-03 001-0102-07 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė
pilną įstaigose taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis, (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) - 55.
Užtikrinti ir parengti Parengti
Pravieniškių
RS
2021-05-01
nuteistųjų ir suimtųjų pataisos namų-atvirosios
teisių ir laisvių apribojimo kolonijos
patariamosios
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bei pareigų realizavimo komisijos nuteistųjų ir
pataisos įstaigoje tvarką
suimtųjų teisinės padėties
pokyčių ir kitais klausimais
nuostatai.
Organizuoti atkuriamojo Mediacijos
taikymui
teisingumo
priemonių atrinktų
ir
perduotų
plėtojimą įstaigoje
Lietuvos
probacijos
tarnybos
mediatoriams
atvejų skaičius – ne mažiau
kaip po 1 kiekviename
sektoriuje.
Užtikrinti
nuteistųjų Organizuotos supervizijos
diagnostinio
vertinimo Resocializacijos skyriaus
kokybės gerinimą
specialistams dėl teisės
pažeidėjo
vertinimo
metodikos OASys taikymo
– ne mažiau 3.
Organizuoti ir vykdyti Atliktų atitikties kokybei
Resocializacijos skyriaus patikrinimų skaičius – ne
specialistų
rengiamų mažiau 12.
pakartotinio nusikalstamo
elgesio rizikos vertinimų ir
parengtų socialinio tyrimo
išvadų atitikties kokybei
patikrinimus
Informacinės sistemos E- 1. Užtikrinta
OASYS funkcionalumo naudojimosi
E-OASYS
plėtra
sistema apimtis, užtikrinant
100% naujai atvykusių
nuteistųjų
nusikalstamo
elgesio rizikos vertinimų
rengimą
elektroninėje
versijoje.

RS

2021-12-15

RS

2021-06-30

RS

2021-12-15

RS

1. 2021-12-31

RS

2. 2021-12-01
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Užtikrinti
tinkamas
nuteistųjų/suimtųjų
užsieniečių
laisvės
atėmimo bausmės atlikimo
sąlygas

Organizuoti
registrų,
informacinių
sistemų
naudotojų prieigų gavimą
Resocializacijos skyriaus
vyriausiesiems
ir
vyresniesiems
specialistams, pareigybės
aprašyme
numatytų
funkcijų
optimaliam
vykdymui
Organizuoti
Lygtinio
paleidimo iš pataisos
įstaigos
komisijai
rengiamos
dokumentacijos kokybės ir
savalaikio
pateikimo
užtikrinimą

2.Pateiktos
savalaikės
pastabos
/pasiūlymai
Kalėjimų departamentui
dėl sistemos funkcijų
plėtros.
1. Pateikta kalinamiems
užsieniečiams
teikiama
informacija apie kalinimo
sąlygas Lietuvoje, kt.
aktuali teisinė informacija
(anglų ir rusų k.) (Gavus iš
KD)
2.Organizuota
psichosocialinė
pagalba
nuteistiesiems
užsieniečiams
Suteiktos Administracinių
nusižengimų;
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų
registrų,
informacinės
sistemos
naudotojų prieigos teisės
ne mažiau 7 pareigūnams.

Parengtas
Lygtinio
paleidimo iš pataisos
įstaigos taikymo tvarkos
aprašas.

RS, TVS, VOS

1. 2021-12-31

RS

2. 2021-12-31

RS, VOS

2021-07-01

RS

2021-10-31
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Organizuoti
Resocializacijos skyriaus
darbuotojų
pareigybių
aprašymo
keitimą
ir
patvirtinimą atsižvelgiant į
Nuteistųjų
laisvės
atėmimo
bausme
resocializacijos reformos
Lietuvoje koncepciją

1. Parengti
nauji
Resocializacijos skyriaus
nuostatų ir darbuotojų
pareigybių
pakeitimo
projektai – 1.
2. Nuteistųjų
laisvės
atėmimo
bausme
resocializacijos reformos
Lietuvoje
koncepcijos
įgyvendinimo priemonių
plano
vykdymas
numatytais terminais – 100
proc.
Stiprinti socialinį darbą
1. Įdarbintų
socialinių
darbuotojų skaičius – ne
mažiau kaip 1 kiekviename
sektoriuje.
2. Iš pataisos įstaigų
paleidžiamų
asmenų
aprūpinimas
asmens
tapatybės dokumentais ir
kitais būtiniausiais daiktais
ir reikmėmis – 100 proc.
3. Įsteigta
Socialinio
darbo ir intervencijų grupė
–1
4. Padidintas psichologų
skaičius pataisos įstaigoje –
ne mažiau kaip 10 proc.
Organizuoti
vykdomo „Žalioji oazė“ veikloje
socialinio
projekto dalyvavusių
nuteistųjų
„Žalioji oazė“ veiklas.
skaičius ne mažesnis nei
2020 m.

RS

1. 2021-09-31

RS

2. 2021-12-31

VOS,RS

1. 2021-03-31

RS
2. 2021-12-31

RS

3. 2021-12-01

RS

4. 2021-12-01

RS

2021-12-31
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Gerinti
(suimtųjų)
prevenciją

nuteistųjų 1. Atliktos intervizijos –
savižudybių skaičius ne mažiau 4.
2. Įsteigtas krizių valdymo
specialisto
(psichologo)
etatas – 1.
Užtikrinti
nuteistųjų 1.Siekti,
kad
užimtumą
nuteistieji/suimtieji
kuo
didesnę dienos dalį laiko
būtų užimti prasminga
veikla
2. Kamerų tipo patalpose
drausmines
nuobaudas
atliekantiems
asmenims
bei
drausmės
grupės
sąlygomis
laikomiems
asmenims
taikytos
pozityvaus užimtumo ir
intervencinės priemonės 100 porc.
3.Suorganizuota
suimtųjų/nuteistųjų
sveikos
gyvensenos
įgūdžių
puoselėjimo
priemonė – 1.
Stiprinti
savižudybių 1. Užtikrintas areštinėje,
prevenciją įstaigoje
kamerų tipo patalpose,
kuriose
atliekamos
drausminės nuobaudos, bei
drausmės
grupės
sąlygomis laikomų asmenų
grupėje tiesioginį darbą su
laikomais
asmenimis
dirbančių
darbuotojų
reguliarus
dalyvavimas

RS

1. 2021-12-01

VOS

2. 2021-07-01

RS

1. 2021-12-01

RS

2. 2021-12-01

RS

3. 2021-12-01

RS, VOS

1. 2021-12-15

6

savižudybių prevencijos
mokymuose.
2.
Visais
atvejais
užtikrintas
pirminis
Saugumo
valdymo
skyriaus
specialisto
pokalbis su asmeniu iš
karto po jo atvykimo į
tardymo izoliatorių ar
areštinę, orientuotas į
asmens
informavimą,
pirminį suicidinės rizikos
atpažinimą,
būtinųjų
asmens poreikių nustatymą
ir
atliepimą
(pvz.,
medicininės pagalbos dėl
abstinencijos).
3. Perkeliant asmenį į kitą
įstaigą,
užtikrintas
informacijos
apie
savižudybės
riziką
ir
galimus
veiksnius
perdavimas tos įstaigos
Krizių įveikos komandos
koordinatoriui
arba
Resocializacijos skyriaus
viršininkui.
4. Užtikrintos galimybes
teikti
psichologines
paslaugas nuotoliniu būdu.

RS

2. 2021-12-31

RS

3. 2021-12-31

RS

4. 2021-12-01
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Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
metinę užduotį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui „Padidinti nuteistųjų
resocializacijos proceso veiksmingumą ir pagerinti jų gyvenimo sąlygas“, vykdyti šiuos veiksmus:
Įgyvendinti
Lietuvos Pasirengiant įgyvendinti Direktoriaus pavaduotojai,
2021-12-31
Respublikos
bausmių 2022 m. sausio 1 d.
RS
vykdymo
kodekso įsigaliosiančias Lietuvos
nuostatas, susijusias su Respublikos
bausmių
nuteistųjų
užimtumo vykdymo
kodekso
organizavimu.
nuostatas, susijusias su
nuteistųjų
užimtumo
organizavimu, parengtas ir
patvirtintas Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios
kolonijos
nuteistųjų
užimtumo organizavimo
priemonių
planas,
nustatytais
terminais
įgyvendintos
plano
priemonės – 100 proc.
Padidinti
suteiktų Lyginant su 2020 m.,
RS
2021-12-31
trumpalaikių
išvykų suteiktų
trumpalaikių
nuteistiesiems į namus išvykų nuteistiesiems į
skaičių
namus skaičiaus didėjimas
– ne mažiau 5 proc.
Skatinti suimtuosius ir Suimtųjų ir nuteistųjų,
RS
2021-12-31
nuteistuosius
dalyvauti baigusių elgesio korekcijos
elgesio
korekcijos programas,
skaičiaus
programose
didėjimas – ne mažiau kaip
10 proc.
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Skatinti
nuteistuosius
dalyvauti „Priklausomų
nuo psichiką veikiančių
medžiagų
asmenų
reabilitacijos programoje“.

Padidinti
nuteistųjų,
kuriems suteikta teisė
vykti be sargybos ar
palydos
už
pataisos
įstaigos ribų, skaičių
Inicijuoti
socialinius,
edukacinius ir kūrybinius
projektus
nuteistųjų
resocializacijos,
visuomenės
požiūrio
pokyčio į elgesio pažangą
darančius
nuteistuosius
srityse

1. Palyginus su 2020 m.,
padidėjo įkalintų asmenų,
sėkmingai
baigusių
Priklausomų nuo psichiką
veikiančių
medžiagų
asmenų
reabilitacijos
programą, skaičius - ne
mažiau kaip 10 proc.
2. Organizuotos asmenų,
priklausomų nuo psichiką
veikiančių
medžiagų,
intervencinės priemonės.
Lyginant su 2020 m.,
nuteistųjų,
kuriems
suteikta teisė vykti be
sargybos ar palydos už
pataisos įstaigos ribų,
skaičiaus didėjimas – ne
mažiau kaip 5 proc.
Inicijuoti
socialiniai,
edukaciniai,
kūrybiniai
projektai
nuteistųjų
resocializacijos,
visuomenės
požiūrio
pokyčio į elgesio pažangą
darančius
nuteistuosius
srityse,
bendradarbiaujant
su
socialiniais
partneriais
(valstybinių
įstaigų,
savivaldybių,
nevyriausybinių
organizacijų
švietimo,

RS

1. 2021-12-31

RS

2. 2021-12-01

RS

2021-12-31

RS

2021-11-31
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Gerinti
nuteistųjų
resocializaciją

Užtikrinti
nuteistųjų
kolektyvo tarybos veiklą

Įgyvendinti iš pataisos
įstaigų
paleidžiamų
(paleistų)
asmenų
socialinės
integracijos
tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir

kultūros, sporto sričių
atstovais) – ne mažiau
kaip 4 projektai.
Pasirašytų
bendradarbiavimo
sutarčių,
skatinant
visuomenės
dalyvavimą
nuteistųjų
resocializacijos procese,
skaičius – ne mažiau kaip
4.
1. Per 2021 metus
Pravieniškių
pataisos
namų-atvirosios kolonijos
kiekvienos
nuteistųjų
kolektyvo
tarybos
organizuotų
posėdžių skaičius – 4 (ne
rečiau kaip kartą
per ketvirtį),
2. Parengta pažyma dėl
Pravieniškių
pataisos
namų-atvirosios
kolonijos
nuteistųjų
kolektyvo tarybų veiklos
rezultatų – 1 vnt.
Iš
pataisos
įstaigų
paleidžiamų
(paleistų)
asmenų
socialinės
integracijos tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
socialinės apsaugos ir
darbo ministro ir

RS

2021-11-31

RS

1. 2021-12-31

RS

2. 2021-12-01

RS

2021-12-31
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Lietuvos
Respublikos
teisingumo ministro 202010-08 įsakymu Nr. A1939/1R-324, nuostatus
Užtikrinti
Nuteistųjų
laisvės atėmimo bausme
resocializacijos reformos
Lietuvoje
koncepcijos
priemonių plano
įgyvendinimą
Skatinti
dalyvauti
„Langas
pasaulį“

nuteistuosius
projekte
į
nuteistojo

Padidinti
dirbančių
įkalintų asmenų skaičių
01-02-08

Lietuvos
Respublikos
teisingumo ministro 202010-08 įsakymu Nr. A1939/1R-324,
nuostatų
įgyvendinimas – 100 proc.
Nuteistųjų laisvės atėmimo
bausme
resocializacijos
reformos
Lietuvoje
koncepcijos
įgyvendinimo priemonių
plano
vykdymas
numatytais terminais – 100
proc.
Nuteistieji,
dalyvavę
programoje „Langas į
nuteistojo pasaulį“ – ne
mažiau 30
nuteistųjų.
Palyginus su 2020 metais,
padidėjo dirbančių įkalintų
asmenų skaičius – ne
mažiau kaip 5 proc.

RS

2021-12-31

RS

2021-11-31

RS

2021-12-31

Plėtoti laisvės
atėmimo vietose
socialinių
įgūdžių
lavinimo
programas

0

Organizuoti ir vykdyti
Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos
aprobuotą
socialinių

Organizuota
tikslinių
grupių užsiėmimai - ne
mažiau kaip po vieną
tikslinę grupę kiekviename
sektoriuje.

RS

2021-12-01
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įgūdžių
lavinimo
programą nuteistiesiems
03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ
INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIKLOS METODUS
Vertinimo kriterijai:
P-03 001-01-03-09 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo dalis procentais – 64.
01-03-01

Vykdyti saugų
ir veiksmingą
laisvės atėmimo
vietų valdymą.

12 597,0

Užtikrinti
nuteistųjų
kontrolę.

veiksmingą 1. Atlikta
prevencinių Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo 1. 2021-12-31
priežiūrą ir priemonių
ir
kratų
sektorių SVS
įstaigoje, tikslu užkardyti,
rasti
ir
paimti
nuteistiesiems
turėti
draudžiamų daiktų – ne
mažiau kaip 60.
2. Organizuotas telefoninio
TVS, Pirmojo, Antrojo ir
2. 2021-12-31
ryšio sistemos (trasų),
Trečiojo sektorių SVS
telefoninių
aparatų
modernizavimas.
3. Reaguota į kiekvieną Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo 3. 2021-12-31
neleistinų nuteistiesiems
sektorių SVS
turėti daiktų permetimą,
atliekant kratas pasitelkus
pareigūnus iš kitų sektorių.
Inicijuoti susitikimus su Inicijuota
susitikimų Direktoriaus pavaduotojai,
2021-10-01
teritorinių
policijos skaičius– 1.
Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
komisariatų,
kurių
sektorių SVS
aptarnaujamose
teritorijose yra įstaigos,
vadovais siekiant numatyti
papildomas
priemones
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nuteistųjų,
kuriems
suteikta teisė išvykti už
pataisos įstaigos ribų,
kontrolei stiprinti.
Organizuoti
pareigūnų
praktinius
mokymus
(pratybas) veikti ypatingų
situacijų metu (riaušės,
įkaitų
paėmimas,
pareigūno užpuolimas ir
pan.
Organizuoti visų KD
prevencinės
grupės
Pravieniškių
pataisos
namų-atvirosios kolonijos
skyriaus
pareigūnų
aprūpinimą
taktine
uniforma ir ekipuote.
Organizuoti
įstaigoje
bausmę
atliekančių
asmenų atskirą izoliuotą
laikymą pagal elgesį ir
taikomą režimą.

Organizuota tokių pratybų Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
skaičius – 1.
sektorių SVS

1. 2021-12-01

Kreiptąsi į KD dėl
Pravieniškių padalinio
prevencinės
grupės prevencinės grupės vadas
Pravieniškių
pataisos
namų-atvirosios kolonijos
skyriaus
pareigūnų
aprūpinimo
taktine
uniforma ir ekipuote
Organizuotas ir taikomas Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
atskiras,
izoliuotas
sektorių SVS
nuteistųjų laikymas pagal
jų elgesį ir taikomą režimą.

2021-11-31

2021-12-31

Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus metinę užduotį
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui „Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę“, vykdyti šiuos
veiksmus:
Kontroliuoti
nuteistųjų Patikrintų nuteistųjų, kurie Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
2021-12-31
psichiką
veikiančių buvo bausti už psichiką
sektorių SVS
medžiagų vartojimą
veikiančių
medžiagų
vartojimą, skaičius per
mėnesį – 100 proc.
Kontroliuoti
nuteistųjų Įrengti
nuolatiniai
Antrojo sektoriaus SVS,
2021-12-31
judėjimą
pareigūnų
postai
TVS
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Užtikrinti
nuteistųjų
kontrolę

veiksmingą
priežiūrą ir

Padidinti daiktų, kurie
nėra
įtraukti
į
nuteistiesiems leidžiamų
turėti
daiktų
sąrašą
užkardymo efektyvumą

kiekviename
gyvenamajame
Antrojo
sektoriaus
korpuse
ar
būryje
(priklausomai
nuo
išsidėstymo) – 100 proc.
1.Įrengtos
vaizdo
Pirmojo sektoriaus SVS,
stebėjimo
kameros
TVS
Pirmojo
sektoriaus
kiemuose ir kitose bendro
naudojimo patalpose.
2. Trečiajame sektoriuje
Trečiojo sektoriaus SVS,
įrengti vaizdo stebėjimo
TVS
kameras
bendrojo
naudojimo patalpose ir
kiemuose.
3. Aptverti Pusiaukelės
Trečiojo sektoriaus SVS,
namų korpuso teritoriją.
TVS
1. Atlikti
netikėti, Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
kontroliniai
įeinančių
sektorių SVS
asmenų ir jų daiktų
patikrinimai – 12.
2. Atliktos
Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
kontrolinės kratos – ne
sektorių SVS
mažiau 12 kiekviename
sektoriuje.
3. Organizuota bendrųjų Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
kratų naudojant specialiai
sektorių SVS
apmokytus
tarnybinius
šunis,
skirtus aptikti psichiką
veikiančias medžiagas, ne
mažiau kaip 12.

1. 2021-12-01

2. 2021-12-15

3. 2021-12-15
1. 2021-12-31

2. 2021-12-31

3. 2021-12-31
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Užtikrinti
Kalėjimų
departamento direktoriaus
2021 m. vasario 3 d.
įsakymo Nr. V-43 ,,Dėl
tarnybinių
vaizdo
registratorių naudojimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ vykdymą

4. Atlikti kontroliniai
patikrinimai
(vaizdo
kamerų peržiūros), siekiant
nustatyti
ar
tinkamai
vykdoma įeinančių į įstaigą
patikra – ne rečiau, kaip
kartą
per
mėnesį
kiekviename sektoriuje.
5.Organizuotos priemonės,
siekiant
sumažinti
darbuotojų judėjimą per
kontrolės ir praleidimo
postą Nr. 1.
6. Įvertintas suimtiesiems
ir nuteistiesiems neleistinų
turėti daiktų patekimo į
įstaigą, taip pat nuteistųjų
pabėgimo
iš
įstaigos
užkardymo
priemonių
efektyvumas ir pateikti
siūlymai
įstaigos
vadovybei
dėl
šių
priemonių tobulinimo.
Užtikrintas
Kalėjimų
departamento direktoriaus
2021 m. vasario 3 d.
įsakymo Nr. V-43 ,,Dėl
tarnybinių
vaizdo
registratorių
naudojimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
tinkamas vykdymas – 100
proc.

Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo 4. 2021-12-15
sektorių SVS

Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo 5. 2021-12-01
sektorių SVS

Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo 6. 2021-12-01
sektorių SVS

Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
sektorių SVS

2021-12-31
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Užtikrinti nuolatinį vaizdo 1.
Atlikta
vaizdo Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
2021-12-15
registratorių
naudojimą registratoriais užfiksuotų
sektorių SVS
įstaigoje
įrašų patikrinimų, siekiant
nustatyti
ar
vaizdo
registratoriais naudojami
pagal nustatytą tvarką - ne
mažiau kaip 4
patikrinimai per mėnesį
kiekviename sektoriuje
2. Atlikta (kartu su KD)
vaizdo
registratorių
naudojimo patikrinimų –20
Tobulinti pareigūnų ir 1.
Siekiant
tobulinti Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo 1. 2021-12-01
darbuotojų
tarnybinius pareigūnų ir darbuotojų
sektorių SVS
įgūdžius
tarnybinius
įgūdžius,
suorganizuotos darbuotojų
ir pareigūnų iškvietimo
pratybos pagal iškvietimo
schemą (pratybų
skaičius – 2) ir mokymai
saugaus elgesio dirbant su
nuteistaisiais tema.
2. Organizuoti mokymai Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo 2. 2021-12-01
tema
„Kaip
veikti
sektorių SVS, VOS
nuteistųjų
bandymo
pabėgti ir kitais ypatingais
atvejais“ – 1.
Užtikrinti
nuteistųjų, 1. Dalyvaujant Saugios
TVS, Trečiojo sektoriaus
1. 2021-06-01
bausmę
atliekančių kaimynystės susitarime su
SVS
atvirojoje
kolonijoje Kaišiadorių
PK
ir
kontrolę
Pravieniškių
seniūnija,
įrengtos vaizdo stebėjimo
kameros
atvirosios
kolonijos prieigose ir
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vietose, kur nuteistieji
laiko automobilius – 100
proc.
2. Atvirojoje kolonijoje
įrengti vaizdo stebėjimo
kameras
bendrojo
naudojimo
patalpose,
kiemuose, IV korpuse,
gamybos lauko teritorijoje.
01-03-02

TVS, Trečiojo sektoriaus
SVS

2.2021-12-31

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

2769,0

Nustatyti vietas, kuriose
bus laikomi nuteistieji
kalėjimo
režimu
ir
užtikrinti jų įrengimą

Nustatyta ir įrengta vietų
nuteistiesiems
kalėjimo
režimu Pravieniškių PNAK – ne mažiau kaip 81.

TVS, Pirmojo, Antrojo ir
Trečiojo sektorių SVS

2021-12-01

Įvertinti galimybes dėl
Pravieniškių
PN-AK
atskirame
lokaliniame
sektoriuje
nebaigtos
statybos
statinių
komplekso
statinių
reikalingumo
Tęsti laisvės atėmimo
vietų perimetro apsaugos
sistemų modernizavimą

Parengti
vertinimo
dokumentai ir pateikti
pasiūlymai
Kalėjimų
departamentui
prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo ministerijos.

TVS

2021-12-15

Įgyvendinant Ekonomikos
skatinimo plano tęstinumą
ir skyrus finansavimą,
įstaigos Antrojo sektoriaus
perimetro
apsaugos
sistemų modernizavimui,

TVS, Antrojo sektoriaus
SVS

2021-12-01
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Plečiant
atviro
tipo
įstaigas,
įgyvendinti
projektą
„Trumpalaikio
laikymo kamerų modulių
įrengimas“

Įgyvendinti
Kalėjimų
departamento
prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo ministerijos
direktoriaus 2019 m. kovo
13 d. įsakymu Nr. V-116
,,Dėl Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime
laikomų asmenų iškėlimo į
kitas laisvės atėmimo
vietų
įstaigas
plano
įgyvendinimo
veiksmų
grafiko
patvirtinimo“
priemones
Organizuoti
vienetinių
pirkimų
paraiškų
pateikimą
Kalėjimų
departamentui
kaip
centrinei
perkančiajai
organizacijai

pagal parengtą projektą (II
etapas)
nustatytais
terminais
atnaujinti
perimetro
apsaugos
sistemas.
Įrengtos papildomos vietos
Pravieniškių
pataisos
namų-atvirosios kolonijos
Trečiajame sektoriuje, ne
režimo
teritorijoje,
nuteistiesiems laikyti
– 2 korpusai išviso 192
vietos.

TVS, Trečiojo sektoriaus
SVS

2021-12-01

Pirmojo
sektoriaus
nuteistųjų
gyvenamojo
pastato, pažymėto plane
indeksu
15O2p,
pertvarkymas į kamerų tipo
patalpas
ir
pasivaikščiojimo kiemelių
įrengimas – 100 proc.

TVS

2021-08-01

Vienetinių
pirkimų
paraiškų
pateikimas
Kalėjimų departamentui
kaip centrinei perkančiajai
organizacijai – 100 proc.

TVS

2021-12-31
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Užtikrinti
įstaigos Užtikrinta, kad ne mažiau
TVS
2021-12-31
apklausos būdu vykdomų 75 proc. nuo visų įstaigos
pirkimų organizavimą
apklausos būdu vykdomų
viešųjų pirkimų vertės,
būtų vykdoma skeliamos
apklausos būdu
Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
metinę užduotį Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui „Tobulinti vidaus kontrolės
sistemą, optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų
išteklių panaudojimą“, vykdyti šiuos veiksmus:
Užtikrinti viešųjų pirkimų Užtikrintas rekomendacijų,
TVS
2021-12-31
patikrinimo
pateiktų
centralizuotam
rekomendacijų vykdymą
viešųjų pirkimų skyriui
atlikus viešųjų pirkimų
patikrinimus, įvykdymas 100 proc.
Organizuoti darbuotojų, Įstaigos
darbuotojų,
VOS
2021-12-31
vykdančių
viešuosius vykdančių
viešuosius
pirkimus mokymus
pirkimus, dalyvavimas ne
mažiau
1
seminare
aktualiais viešųjų pirkimų
vykdymo klausimais – 100
proc.
Įvertinti
Pirmojo Parengtas
Pirmojo
TVS
2021-10-31
sektoriaus
būklę
ir sektoriaus įvertinimas ir
parengti viziją Kalėjimų vizija bei pateikta tvirtinti
departamentui
Kalėjimų departamentui –
100 proc.
Atlikti katilinės auditą ir Parengtas katilinės auditas
TVS
2021-10-31
parengti
galimas ar
galimybių
studija
perspektyvas
(galimos perspektyvos).
Pateikti
Kalėjimų Pateiktų
Kalėjimų Direktoriaus pavaduotojas,
2021-12-31
departamentui pasiūlymus departamentui pasiūlymų
kuruojantis TVS veiklą,
dėl
įstaigos
veiklos (raštu) dėl įstaigos veiklos
TVS
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tobulinimo, optimizavimo,
siekiant
racionaliau
naudoti
žmogiškuosius
išteklius, valdyti turtą ir
asignavimus
Organizuoti ir vykdyti
Valstybės kontrolės ir TM
CVAS audito ataskaitose,
pateiktose 2019-2020 m.
rekomendacijas

Vykdyti
Kalėjimų
departamento
prie
Lietuvos
Respublikos
teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų bei
valstybės
įmonės
korupcijos
prevencijos
2019 – 2021 m. programos
įgyvendinimo priemonių
planą
Parengti ir patvirtinti
Pravieniškių
pataisos
namų-atvirosios kolonijos
vidaus kontrolės tvarkos
aprašą

tobulinimo, optimizavimo,
siekiant
racionaliau
naudoti
žmogiškuosius
išteklius, valdyti turtą ir
asignavimus, skaičius - nei
mažiau kaip 3 pasiūlymai.
Atlikta Valstybės kontrolės Direktoriaus pavaduotojai,
ir TM CVAS audito
VOS, TVS
ataskaitose,
pateiktose
2019-2020
m.
rekomendacijų
įgyvendinimo
peržiūra,
užtikrinamas
nuolatinio
pobūdžio rekomendacijų
vykdymas ir apie tai
informuotas
Kalėjimų
departamentas
ir TM
CVAS – ne rečiau kaip
kartą per ketvirtį.
Kalėjimų
departamento Direktoriaus pavaduotojai,
prie Lietuvos Respublikos
VOS, TVS, RS
teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų bei
valstybės
įmonės
korupcijos
prevencijos
2019 – 2021 m. programos
įgyvendinimo priemonių
plano įvykdymas – 100
proc.
Parengtas ir patvirtintas Direktoriaus pavaduotojai,
Pravieniškių
pataisos
VOS
namų-atvirosios kolonijos
vidaus kontrolės tvarkos
aprašas – 1.

2021-12-31

2021-12-31

2021-05-01
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Inicijuoti įstaigos darbo Atliktas įstaigos darbo
vietų rizikos vertinimą
vietų rizikos vertinimas.

TVS

2021-09-01

Didinti įstaigoje dirbančių Įstaigoje
dirbančių
darbuotojų kvalifikaciją
darbuotojų,
kėlusių
kvalifikaciją, ne mažiau
kaip
12
akademinių
valandų per metus, dalis ne mažesnė kaip 80 proc.
Didinti
darbuotojų Darbuotojų,
kėlusių
kvalifikaciją
kvalifikaciją
nuteistųjų/suimtųjų
nuteistųjų/suimtųjų
resocializacijos srityje
resocializacijos
srityje,
dalis
nuo
įstaigoje
resocializacijos
srityje
dirbančių
darbuotojų
skaičiaus – ne mažiau kaip
30 proc.
Sumažinant
elektros Taupus
ir
racionalus
energijos, vandens ir biudžeto
lėšų
nuotekų,
šiluminės panaudojimas ir efektyvus
energijos
suvartojimo valstybės turto valdymas,
vidutinius kiekius vienam sumažinant
elektros
asmeniui
energijos,
vandens
ir
nuotekų,
šiluminės
energijos
suvartojimo
vidutinius kiekius vienam
asmeniui, palyginus su
2020 m. – ne mažiau kaip 5
proc.
Užtikrinti
didesnį Siekiant užtikrinti didesnį
nuteistųjų skaičių, kuriems nuteistųjų skaičių, kuriems
suteikta teisė vykti be suteikta teisė vykti be
sargybos arba be palydos sargybos arba be palydos ar
ar nuteistųjų, kuriems nuteistųjų,
kuriems

VOS

2021-12-31

VOS, RS

2021-12-31

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS,
TVS

2021-12-31

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS,
TVS

2021-03-31
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paskirta atlikti bausmę paskirta atlikti bausmę
atvirojoje
kolonijoje, atvirojoje
kolonijoje,
gyvenamųjų vietų skaičių padidintas
gyvenamųjų
vietų skaičius - ne mažiau
70 (pakeičiant laisvų
nenaudojamų
pastatų
paskirtį
ir
pritaikant
nuteistųjų
apgyvendinimui)
Pasirengti katilinės galios Pasirengta katilinės galios
sumažinimui ir šilumos sumažinimui ir šilumos bei
bei
karšto
vandens karšto vandens licencijos
licencijos atsisakymui
atsisakymui.
Organizuoti
netinkamų/nereikalingų
pastatų
(statinių)
nugriovimą
ir
išregistravimą
nekilnojamojo
turto
registre
Užtikrinti
Kalėjimų
departamento bei jam
pavaldžių įstaigų 2021
metų išorinės ir vidinės
komunikacijos
plano
vykdymą

Vykdyti
dinaminės

2021
m.
priežiūros

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS,
TVS

2021-10-01

Teisės
aktų
nustatyta Direktoriaus pavaduotojas,
2021-12-01
tvarka
organizuotas
kuruojantis TVS,
netinkamų/nereikalingų
TVS
pastatų
(statinių)
nugriovimas
ir
išregistravimas
nekilnojamojo
turto
registre – iki 2021-12-01.
1. Užtikrintas Kalėjimų
VOS
1. 2021-12-31
departamento direktoriaus
patvirtinto
Kalėjimų
departamento bei jam
pavaldžių įstaigų 2021
metų išorinės ir vidinės
komunikacijos
plano
vykdymas – 100 proc.
2. KD pateikta ir vidinės
VOS
2. 2021-12-31
komunikacijos
plano
vykdymo ataskaita -1.
Įvykdytos
dinaminės Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo
2021-12-31
priežiūros
vystymo
sektorių SVS, RS
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vystymo plane numatytas Pravieniškių
pataisos
priemones
namuose – atvirojoje
kolonijoje priemonių plane
2021
m.
numatytos
dinaminės
priežiūros
vystymo priemonės - 90
proc.
Organizuoti
įstaigos Užtikrinta
įstaigos
valdomo nekilnojamojo valdomo
nekilnojamojo
turto
inventorizaciją, turto
inventorizacijos
atlikti vertinimą ir pateikti proceso kontrolė, įvertinta
siūlymus
Kalėjimų minėto nekilnojamojo turto
departamentui
tolimesnė naudojimo vizija
(reikalingas/nereikalingas
(griauti,
atiduoti
TB,
VIMA ar kt.)) ir pateikti
siūlymai dėl tolimesnio jo
naudojimo
Kalėjimų
departamentui iki 2021-0312.
Siekiant
sumažinti Užtikrinta, kad įstaigoje
įstaigoje
kalinčių atliekami statinių ir patalpų
nuteistųjų
(suimtųjų) remontai būtų atliekami tik
skundų skaičių, užtikrinti reikalingose
ir suderinti su Kalėjimų (naudojamose) patalpose
departamentu,
kad taupiai
ir
racionaliai,
įstaigoje atliekami statinių suderinus su Kalėjimų
ir patalpų remontai būtų departamentu,
siekiant
atliekami tik reikalingose sumažinti
įstaigoje
(naudojamose) patalpose kalinčių
nuteistųjų
taupiai ir racionaliai
(suimtųjų) skundų skaičių
– 100 proc.
Organizuoti ir vykdyti Sutarties įsipareigojimų,
2020-05-05
susijusių su 2021 m.

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS, TVS

2021-03-12

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS,
TVS

2021-12-31

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS

2021-12-01
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Bendradarbiavimo
įgyvendinamomis projekto
sutarties Nr. ST-71 dėl veiklomis, įvykdymas - 95
2014-2021 m. Europos proc.
ekonominės erdvės ir
Norvegijos
finansinio
mechanizmo programos
„Teisingumas ir vidaus
reikalai“
projekto
„Lietuvos
bausmių
vykdymo
sistemos
kokybės
gerinimas“
įsipareigojimus
Organizuoti
Civilinės Organizuoti
Civilinės
saugos mokymus įstaigoje saugos mokymai įstaigoje ne mažiau kaip 1 mokymai
(min. 2 val. per metus)
Užtikrinti 2020-2023 m. 2020-2023 m. Gaisrinės
Gaisrinės
saugos saugos
pagerinimo
pagerinimo
priemonių priemonių plano vykdymas
plano vykdymą
– 100 proc.; ataskaitų
teikimas
Kalėjimų
departamentui – vieną
kartą per pusmetį.
01-03-04

TVS

2021-12-10

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS,
TVS

2023-12-31

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

0

Stiprinti
nuteistųjų Paruošta
sąmoningumą ŽIV/AIDS lankstinukų
bei hepatito tematika
hepatito
išdalinta

ir
išdalinta
ŽIV/AIDS bei
tematika
ir
nuteistiesiems

RS

2021-12-31
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Pirmajame, Antrajame ir
Trečiajame sektoriuose –
po
150
kiekviename
sektoriuje.
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.

Užtikrinti
tinkamą Rekomendacijos įvykdytos
Kalėjimų departamento – 100 proc.
prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos
2020-06-17 įsakymo Nr.
V-167
„Dėl
rekomendacijų Kalėjimų
departamentui ir jam
pavaldžioms
įstaigoms,
užtikrinant sklandžią šių
įstaigų veiklą valstybės
lygio
ekstremalios
situacijos, paskelbtos LRV
2020-02-26 nutarimu Nr.
152, metu patvirtinimo“
įgyvendinimą ir vykdymo
kontrolę
01-03-05

Teikti teisės
aktų nustatytas
mokamas
paslaugas
nuteistiesiems ir
komunalines

RS

2021-12-31

TVS, RS, Pirmojo, Antrojo
ir Trečiojo sektorių
SVS

2021-12-31

227,0
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paslaugas –
Pravieniškių
gyvenvietei.
Inicijuoti
įstaigai
nebūdingų
paslaugų
teikimo (šilumos ir karšto
vandens
gamyba
ir
pardavimas)
perdavimą
Kaišiadorių r. sav.

Parengtas
priemonių
planas
ir
perduotas
Kaišiadorių sav. dėl įstaigai
nebūdingų
paslaugų
teikimo.

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS,
TVS

2021-10-29

Užtikrinti
efektyvų Pajamų už patalpų nuomą
finansinių,
materialinių panaudojimas
įstaigoje
išteklių valdymą
laikomų
nuteistųjų
ir
suimtųjų
darbo
užmokesčiui – 100 proc.

Direktoriaus pavaduotojas,
kuruojantis TVS,
TVS

2021-12-31

Asignavimų iš viso (€)

16 283,0

Santrumpų paaiškinimas:
SVS – Saugumo valdymo skyrius
VOS – Veiklos organizavimo skyrius
TVS – Turto valdymo skyrius
RS – Resocializacijos skyrius
KD – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

_______________________________

