
  
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO 

MINISTERIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2019 m.                                 d. Nr. 1R- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 

6 punktu ir Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. 

birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 41 punktu:  

1. T v i r t i n u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

2019 metų veiklos planą (pridedama). 

2.  P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriui patvirtinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

pavaldžių įstaigų 2019 metų veiklos planus. 

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Elvinas Jankevičius 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
Kalėjimų departamentas prie
Teisingumo ministerijos
GAUTA
20190612 Nr. 3G43



PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

2019 m. ____________________________ d.  

įsakymu Nr. 1R-__________ 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 

Priemo

nės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 

terminas 

Asigna-

vimai 

(tūkst. 

eurų) 

1 2 3 4 5 6 7 

01 UŽDAVINYS – PLĖTOTI PROBACIJOS SISTEMĄ 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-01-01-01 Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc. – 61  

P-03 001-01-01-02 Besimokančių nepilnamečių, esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc. – 92,5  

P-03 001-0101-03 Asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, atlyginusių nusikalstama veika padarytą materialinę žalą, dalis nuo bendro tokį įpareigojimą turinčių asmenų 

skaičiaus, proc. – 60  

P-03 001-0101-04 Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc.– 79  

P-03 001-0101-06 Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis (atvejų skaičius 1 tūkst. probuojamų asmenų, ne daugiau kaip), vnt. – 77   

01-01-

01 

Vykdyti Lietuvos 

probacijos tarnybos 

registre esančių asmenų 

priežiūrą ir elgesio 

korekcijos priemones 

Lietuvos probacijos tarnyba veiklą vykdo pagal savo 2019 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo 

kriterijus 

5 684,0 

01-01-

02 

Probacijos vykdymo 

koordinavimas ir 

probacijos sistemos 

efektyvumo padidinimas 

 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas, arba KD) ir 

Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 

0,0 

Atlikti probacijos viešųjų darbų ir 

laisvės apribojimo bausmių, 

baudžiamojo poveikio bei 

auklėjamojo poveikio priemonių 

vykdymo patikrinimus 

1. Atliktų patikrinimų skaičius – 5 

2. Parengta pažymų su siūlymais dėl 

tarnybinės veiklos tobulinimo – 5 

Kalėjimų departamento 

Resocializacijos skyrius 

Lietuvos probacijos tarnyba 

(toliau – LPT) 

2019-12-31 

 

 

Siekiant probacijos tarnybos 

darbuotojams suteikti metodinę 

pagalbą tarnybinės veiklos 

klausimais, organizuoti 

susitikimus su jais 

1. Susitikimų skaičius – 5 

2. Parengta dokumentų dėl 

susitikimuose aptartų problemų 

sprendimo būdų – 5 

 

Resocializacijos skyrius, LPT  2019-12-31 

 

 

Atlikti reikiamus probacijos, 

bausmių, baudžiamojo ir 

Įvykdyta nustatytu laiku – 100 proc. 

 

Resocializacijos skyrius 2019-11-30 
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auklėjamojo poveikio priemonių 

vykdymą reglamentuojančių 

teisės aktų (tvirtinamų KD 

direktoriaus įsakymu) pakeitimus 

ir pagal poreikį parengti 

trūkstamus 

Koordinuoti probacijos tarnybos 

pareigūnų specializacijos procesą 

pagal parengtus pavyzdinius 

probacijos tarnybos darbuotojų, 

tiesiogiai dirbančių su 

nuteistaisiais, pareigybių 

aprašymus 

Specializuotų pareigūnų skaičius – 

90 proc. 

Resocializacijos skyrius 

LPT  

2019-12-31 

 

Diegti sprendimus nuteistųjų bylų 

elektroninei apskaitai (diegiant 

naujus sprendimus arba tobulinant 

jau esamą KADIS)* 

Įvykdyta nustatytu laiku – 100 proc. 

 

Veiklos organizavimo skyrius 

Saugumo valdymo skyrius 

LPT 

Resocializacijos skyrius 

2019-12-31 

 

01-01-

03 

Organizuoti Lietuvos 

probacijos tarnybos 

prižiūrimiems 

nepilnamečiams 

kryptingą užimtumą 

skatinančias 

priemones*** 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 0,0 

Skatinant nepilnamečių teisės 

pažeidėjų resocializaciją, 

probacijos tarnybų registre 

esantiems nepilnamečiams 

organizuoti ir įgyvendinti 

kryptingą užimtumą skatinančias 

priemones  

1. Probacijos tarnybos prižiūrimų 

nepilnamečių, sėkmingai baigusių 

užimtumo priemones, nukreiptas į 

socialinių įgūdžių ugdymą, dalis (ne 

mažiau kaip), proc. – 26 

2. Organizuotų resocializacijos 

priemonių skaičius – 5 

3. Surengtų pristatomųjų renginių 

skaičius – 1 

Resocializacijos skyrius 

LPT 

2019-12-31 

Lietuvos probacijos tarnyba veiklą vykdo pagal savo 2019 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo 

kriterijus 

8,0 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 1150 

P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 40 

P-03 001-0102-03 Nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, mažėjimas (veikų skaičius 1 tūkst. įkalintų asmenų) – 25,5 

P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 51 

P-03 001-0102-06 Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose, vykdant priemones, skirtas smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis, skaičius (ne mažiau kaip) – 

2800 

P-03 001-0102-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo dalis, proc. – 62 
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P-03 001-0102-08 Ankstyvosios intervencijos programose dalyvavusių nuteistųjų iki 21 metų amžiaus, nereguliariai vartojančių alkoholį ir narkotikus, skaičius (ne mažiau 

kaip), vnt. – 35 

P-03 001-0102-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų, nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie atlikdami laisvės atėmimo bausmę baigė pilną įstaigose 

taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis (nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus), proc. – 40 

P-03 001-0102-10 Laisvės atėmimo vietose laikomų, nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kuriems įkalinimo laikotarpiu teiktas (tęstas) gydymas dėl 

opioidinės priklausomybės, dalis, proc. – 100 

01-02-

01 

Padidinti socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 0,0 

Gerinti socialinio tyrimo išvadų 

rengimo pataisos įstaigose kokybę 

1. Atliktų socialinio tyrimo išvadų 

formos ir turinio vertinimų skaičius – 

3 

2. Organizuotų mokymų socialinio 

tyrimo išvadų rengėjams skaičius – 1 

3. Suteikta metodinė pagalba 

socialinio tyrimo išvadų rengėjams 

(atvejų) – 100 proc. 

Resocializacijos skyrius 

 

1. 2019-10-31 

2. 2019-11-30 

3. 2019-11-30 

Tobulinti nuteistųjų individualių 

socialinės reabilitacijos planų 

rengimo ir vykdymo sistemą 

pataisos įstaigose 

1. Atliktų tikslinių patikrinimų 

skaičius – 3 

2. Organizuotų pasitarimų 

individualių socialinės reabilitacijos 

planų rengimo ir vykdymo 

klausimais skaičius – 1 

3. Parengtų ir Kalėjimų 

departamentui pavaldžioms įstaigoms 

išplatintų metodinių dokumentų 

skaičius – 1 

Resocializacijos skyrius 

 

1. 2019-11-30 

2. 2019-11-30 

3. 2019-11-30 

Vykdyti socialinės reabilitacijos 

proceso unifikavimą pataisos 

įstaigose 

1. Atlikta drausminio poveikio 

priemonių skyrimo nuteistiesiems 

(suimtiesiems) praktikos apžvalga ir 

vertinimas bei pateiktos 

rekomendacijos dėl šios praktikos 

suvienodinimo 

2. Parengtas nuobaudų laisvės 

atėmimo bausmę atliekantiems 

nuteistiesiems skyrimo tvarkos 

aprašas 

3. Peržiūrėtos ir patobulintos 

Paskatinimo priemonių Kalėjimų 

departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

pavaldžiose įstaigose laisvės 

Resocializacijos skyrius 

 

1. 2019-06-30 

2. 2019-07-31 

3. 2019-06-01 
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atėmimo bausmes atliekantiems 

nuteistiesiems skyrimo metodinės 

rekomendacijos 

Dalyvauti Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos rengiamame 

projekte, skirtame veiksmingesnei 

iš laisvės atėmimo vietų 

paleidžiamų nuteistųjų integracijai 

į visuomenę 

1. Projekte dalyvaujančių pataisos 

įstaigų skaičius (ne mažiau kaip) – 2 

2. Atlikta 1 modelio taikymo analizė 

ir pateiktos rekomendacijos   

Resocializacijos  skyrius 1. 2019-10-31 

2. 2019-12-31 

Koordinuoti įkalinimo įstaigose 

vykdomo socialinio projekto 

„Žalioji oazė“ veiklas 

 

1. Laisvės atėmimo įstaigų, 

dalyvaujančių projekte, dalis, proc. – 

100 

2. Projekto veiklose dalyvaujančių 

nuteistųjų ir suimtųjų skaičius (ne 

mažiau kaip) – 500 

Resocializacijos skyrius 2019-12-31 

Atlikti laisvės atėmimo vietų 

įstaigose ir LPT taikomų 

nuteistųjų elgesio pataisos 

programų kokybinį vertinimą 

Atlikta nuteistųjų elgesio pataisos 

programų analizė ir pateiktos 

rekomendacijos dėl jų tobulinimo, 

atnaujinimo 

Resocializacijos skyrius 

LPT 

2019-05-31 

 

 

Sukurti nuteistųjų elgesio pataisos 

programų taikymo stebėsenos 

sistemą ir ją taikyti 

1. Sukurta laisvės atėmimo vietų 

įstaigose ir LPT taikomų nuteistųjų 

elgesio pataisos programų stebėsenos 

sistema 

2. Įvykdyta laisvės atėmimo vietų 

įstaigose ir LPT taikomų nuteistųjų 

elgesio pataisos programų stebėsena 

bei pateikti jos rezultatai 

Resocializacijos skyrius 1. 2019-06-30 

2. 2019-12-31 

 

 

Nustatyti mokymų, 

organizuojamų resocializacijos 

tarnybų darbuotojams, praktinį 

naudingumą ir realų jų poreikį 

1. Atlikta 1 resocializacijos 

darbuotojų apklausa (anketavimas) 

dėl vykdomų mokymų pritaikomumo 

praktikoje 

2. Atlikta 1 resocializacijos srityje 

vykdomų mokymų apžvalga ir 

pateiktos išvados dėl praktinio jų 

naudingumo bei pasiūlymai dėl 

pokyčių 

Resocializacijos skyrius 1. 2019-05-31 

2. 2019-11-30 

 

 

Organizuoti ir koordinuoti KD bei 

jam pavaldžių įstaigų 

bendradarbiavimą su valstybės 

institucijomis, visuomeninėmis ir 

Naujų partnerių įstaigoje skaičius (ne 

mažiau kaip) – 1 

Resocializacijos skyrius 

Laisvės atėmimo vietų įstaigos 

2019-12-31  



5 
 

religinėmis organizacijomis 

nuteistųjų socialinės reabilitacijos 

klausimais 

Laisvės atėmimo vietų įstaigos priemonę vykdo pagal savo 2019 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus, terminus ir 

vertinimo kriterijus 

4 017,0 

01-02-

02 

Plėtoti bendrąją, 

atrankinę ir tikslinę 

narkomanijos prevenciją 

laisvės atėmimo vietose, 

užtikrinti kompetentingų 

valstybės institucijų, 

atliekančių narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

ir jų pirmtakų 

(prekursorių) apyvartos 

kontrolę, materialinį ir 

techninį aprūpinimą** 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 60,0 

Aprūpinti laisvės atėmimo vietų 

įstaigas priemonėmis narkotinėms 

medžiagoms aptikti 

Įsigytų narkotinių medžiagų aptikimo 

testų skaičius – 10 000 vnt. 

 

Saugumo valdymo skyrius 2019-10-01 

 

Organizuoti laisvėje veikiančių 

priklausomybių reabilitacijos 

centrų bendradarbiavimą su 

laisvės atėmimo vietų įstaigose 

veikiančiais reabilitacijos centrais 

1. Organizuotų intervizijų su laisvėje 

veikiančių priklausomybių 

reabilitacijos centrų ir įkalinimo 

įstaigų specialistais skaičius – 2 

2. Laisvės atėmimo vietų įstaigų 

darbuotojų, kurie stažavosi laisvėje 

veikiančiuose priklausomybių 

reabilitacijos centruose, skaičius – 4 

Resocializacijos skyrius 1. 2019-08-30 

2. 2019-12-15 

 

 

01-02-

03 

Plėtoti priklausomybių 

reabilitacijos programos 

taikymą laisvės atėmimo 

vietose** 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 20,0 (iš jų 

10,0 – 

turtui 

įsigyti) 

Koordinuoti priklausomybių 

programos taikymą laisvės 

atėmimo vietų įstaigose 

1. Atliktų įstaigose veikiančių 

reabilitacijos centrų veiklos analizių 

ir pateiktų rekomendacijų skaičius 

(ne mažiau kaip) – 1 

2. Palyginti su 2018 m., didesnis 

įkalintųjų, sėkmingai baigusių 

priklausomų nuo psichiką veikiančių 

medžiagų asmenų reabilitacijos 

programas, skaičius (ne mažiau 

kaip), proc. – 10 
 

Resocializacijos skyrius  2019-12-15 

 

 

Organizuoti ir koordinuoti 

specialistų, įgyvendinančių 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų bei jų pirmtakų 

(prekursorių) paklausos mažinimo 

priemones, rengimą ir 

kvalifikacijos tobulinimą 

Mokymo renginiuose, skirtuose 

kvalifikacijai narkomanijos 

prevencijos klausimais kelti, 

dalyvavusių specialistų skaičius – 30 

 

 

Resocializacijos skyrius  2019-12-31 

 

 

 

01-02-

08 

Plėtoti laisvės atėmimo 

vietose socialinių 

įgūdžių lavinimo 

programas*** 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 9,0 

Organizuoti programos, skirtos 

nuteistųjų ir suimtųjų socialiniams 

įgūdžiams lavinti, parengimą bei 

1. Atliktas 1 socialinių įgūdžių 

lavinimo programos nuteistiesiems 

Resocializacijos skyrius 1. 2019-08-31 

2–3 2019-11-

30 
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vykdymą laisvės atėmimo vietų 

įstaigose 

parengimo ir vykdymo paslaugos 

pirkimas 

2. Surengta 1 praktinė konferencija, 

skirta programų diegimo ir vykdymo 

gerosios praktikos sklaidai 

3. Laisvės atėmimo vietų įstaigose 

laikomų asmenų, sėkmingai baigusių 

socialinių įgūdžių lavinimo 

programas, skaičius (ne mažiau kaip) 

– 120 

01-02-

10 

Organizuoti priemones, 

skirtas pakartotinio 

smurto prevencijai ir 

kovai su 

priklausomybėmis*** 

Priemonę vykdo Lietuvos probacijos tarnyba pagal savo 2019 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo 

kriterijus 

3,0 

01-02-

12 

Įsigyti priemones, 

skirtas nuteistiesiems 

neleidžiamų turėti 

daiktų patekimo į laisvės 

atėmimo vietas 

užkardymui stiprinti*** 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 40,0 

Aprūpinti laisvės atėmimo vietų 

įstaigas vaizdo registratorių 

sistemomis 

 

Laisvės atėmimo vietų įstaigų, 

kuriose įdiegtos vaizdo registratorių 

sistemos, dalis – 100 proc.  

Saugumo valdymo skyrius 2019-08-31 

03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIKLOS 

METODUS 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-0103-06 Laisvės atėmimo įstaigų vietos, kuriose pagerintos asmenų laikymo sąlygos, vnt. – 243 

P-03 001-0103-07 Kursantų, besimokančių pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, įgijusių pataisos pareigūno kvalifikaciją, dalis, proc. – 95,5 

01-03-

01 

Vykdyti saugų ir 

veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų valdymą 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 373,0 

Organizuoti ir koordinuoti 

prevencinės grupės veiklą bausmių 

vykdymo sistemoje 

 

1. Atliktų Prevencinės grupės veiklos 

analizių skaičius – 1 

2. Organizuotų bendrų Prevencinės 

grupės ir Viešojo saugumo tarnybos 

pratybų skaičius – 2 

3. Organizuotų Prevencinės grupės 

išvykų skaičius – 15 

Saugumo valdymo skyrius 1. 2019-07-01 

2. 2019-07-01 

    2019-12-30 

3. 2019-12-30 

Vykdyti Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – 

Lukiškių TI-K) iškėlimo plane 

numatytas priemones 

1. Parengtas ir KD įsakymu 

patvirtintas Lukiškių TI-K laikomų 

asmenų iškėlimo į kitas laisvės 

atėmimo vietų įstaigas plano 

įgyvendinimo veiksmų grafikas 

Saugumo valdymo skyrius, 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 

 

1–2. 2019-03-

31 

3. 2019-12-31 
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2. Sudaryta ir KD įsakymu patvirtinta 

Lukiškių TI-K iškėlimo koordinacinė 

darbo grupė 

3. Plano priemonių įvykdymas 

nustatytais terminais – 100 proc. 

Vykdyti Kybartų pataisos namų ir 

Lukiškių tardymo izoliatoriaus-

kalėjimo reorganizavimo 

priemonių planą 

Plano priemonių įgyvendinimas 

nustatytais terminais – 100 proc.  

Veiklos organizavimo skyrius 

Reorganizuojamos įstaigos  

2019-04-01 

Organizuoti Lietuvos Respublikos 

įstatymo dėl amnestijos akto 

vykdymą laisvės atėmimo vietų 

įstaigose 

1. Ataskaitų dėl amnestijos vykdymo 

skaičius – 3 

2. Parengtų analitinių pažymų apie 

amnestijos įgyvendinimo rezultatus 

skaičius – 1 

3. Organizuotų pasitarimų, siekiant 

sklandžiai įgyvendinti amnestiją, 

skaičius – 1 

4. Parengtų rekomendacijų 

(nurodymų) laisvės atėmimo vietų 

įstaigoms dėl amnestijos vykdymo 

skaičius – 2 

Saugumo valdymo skyrius 1. 2019-04-30 

2. 2019-05-31 

3. 2019-04-01 

4. 2019-04-01 

Numatyti ir įgyvendinti 

priemones įstaigų kriminogeninei 

būklei gerinti 

1. KD pavaldžių įstaigų kriminalinės 

žvalgybos skyrių pareigūnams 

organizuotų mokymų skaičius – 2 

2. Siekiant laisvės atėmimo vietų 

įstaigų kriminogeninės būklės 

stabilumo, padidintas kriminalinės 

žvalgybos tyrimų skaičius – 

100 proc. 

3. Pagerintas nusikalstamų veikų 

išaiškinamumas – 5 proc.  

Kriminalinės žvalgybos 

skyrius 

2019-12-31 

 

 

 

Laisvės atėmimo vietų įstaigos priemonę vykdo pagal savo 2019 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus, terminus ir 

vertinimo kriterijus 

48 433,0 

01-03-

02 

Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą 

Koordinuoti laisvės atėmimo 

įstaigų remonto darbų, susijusių 

su Lukiškių TI-K laikomų asmenų 

iškėlimo į kitas laisvės atėmimo 

vietų įstaigas plano įgyvendinimu, 

vykdymą ir atsiskaitymo už šiuos 

darbus procesą 

Numatytų remonto darbų 

įgyvendinimas – 100 proc. 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 

2019-12-13 500,0 
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Laisvės atėmimo vietų įstaigos priemonę vykdo pagal savo 2019 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus, terminus ir 

vertinimo kriterijus 

6 457,0 

01-03-

03 

Vykdyti tuberkuliozės 

prevenciją laisvės 

atėmimo vietose  

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 75,0 

 Atlikti sergamumo tuberkulioze 

epidemiologinę analizę ir 

organizuoti laisvės atėmimo vietų 

įstaigų aprūpinimą vaistais nuo 

tuberkuliozės 

1. Įkalintų asmenų, išgydytų nuo 

tuberkuliozės, dalis nuo susirgusių 

asmenų, proc. – 78 

2. Atliktų apžvalgų skaičius – 1 

3. Įstaigų aprūpinimas vaistais nuo 

tuberkuliozės (atsižvelgiant į 

poreikį), proc. – 100 

Sveikatos priežiūros skyrius  1. 2019-12-31 

2. 2019-05-01 

3. 2019-12-31 

01-03-

04 

Vykdyti lytiškai 

plintančių infekcijų ir 

kitų užkrečiamųjų ligų 

prevenciją, profilaktiką 

ir gydymą 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 120,0 

Koordinuoti ir kontroliuoti 

asmenų, laikomų laisvės atėmimo 

vietų įstaigose, profilaktinį 

ištyrimą dėl ŽIV ir kitų LPL 

infekcijų 

Atliktas viešasis pirkimas 

laboratoriniams tyrimams atlikti 

 

 

Sveikatos priežiūros skyrius 2019-12-15 

 

  Didinti virusinių hepatitų gydymo 

apimtis, atsižvelgiant į 

nacionalinius šių ligų gydymo 

algoritmus 

Gydytų asmenų skaičiaus 

padidėjimas, proc. – 2 

Sveikatos priežiūros skyrius 2019-12-31 

 

 

01-03-

05 

Teikti teisės aktų 

nustatytas mokamas 

paslaugas nuteistiesiems 

ir komunalines 

paslaugas Pravieniškių 

gyvenvietei 

Priemonę vykdo pajamas už teikiamas paslaugas gaunančios laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2019 metų veiklos 

planuose patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo kriterijus 

1 046,0 

01-03-

06 

Stiprinti bausmių 

vykdymo sistemos 

personalo 

administracinius 

gebėjimus 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 0,0 

Patvirtinti pataisos pareigūnų 

kvalifikacijos tobulinimo 2020 m. 

planą ir įgyvendinti 2019 m. plano 

priemones 

1. Parengtų ir patvirtintų planų 

skaičius – 1 

2. Plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas nustatytu laiku, proc. 

– 100 

3. Kvalifikaciją Mokymo centre 

tobulinusių asmenų, įvertinusių 

mokymų kokybę „gerai“ ir „labai 

gerai“, skaičius, proc. – 75 

4. Pareigūnų, kitų valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, tobulinusių 

kvalifikaciją, dalis, proc. – 60 

Veiklos organizavimo skyrius 

Kalėjimų departamento 

Mokymo centras 

1. 2019-12-15 

2–6. 2019-12-

31 
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5. Darbuotojų, gilinusių žinias 

socialiniais klausimais, skaičius – 

570 

6. Įvadinius mokymus baigusių 

pataisos pareigūnų skaičius, proc. – 

96,5 

Siekiant gerinti Kriminalinės 

žvalgybos skyriaus veiklos 

kokybę ir nustatyti specialiųjų 

mokymų poreikį, atlikti 

kriminalinę žvalgybą vykdančių 

pareigūnų teorinių ir specialiųjų 

žinių patikrinimą 

1. Atliktas kriminalinės žvalgybos 

pareigūnų teorinių ir specialiųjų žinių 

patikrinimas – 100 proc. 

 

Kriminalinės žvalgybos 

skyrius 

Kalėjimų departamento 

Mokymo centras 

1. 2019-12-31   

Numatyti ir įgyvendinti 

priemones, gerinančias vaikų 

teisių apsaugą baudžiamajame 

procese (Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva (ES) 2016/800 

dėl procesinių garantijų vaikams, 

kurie baudžiamajame procese yra 

įtariamieji ar kaltinamieji) 

1. Parengta ir patvirtinta 

kvalifikacijos tobulinimo programa 

2. Pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą mokytų darbuotojų, 

dalyvaujančių baudžiamajame 

procese, kuriame įtariamieji ar 

kaltinamieji yra vaikai, skaičius – 90 

proc. 

 

Veiklos organizavimo skyrius 

Kalėjimų departamento 

Mokymo centras 

1. 2019-06-11 

2. 2019-12-31  

 

Kalėjimų departamento Mokymo centras priemonę vykdo pagal savo 2019 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, 

terminus ir vertinimo kriterijus 

779,0 

01-03-

07 

Koordinuoti laisvės 

atėmimo vietų veiklą, 

kontroliuoti bausmių 

vykdymo sistemos 

teisinės bazės nuostatų 

įgyvendinimą 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 3 241,0 

Parengti teisės aktus, 

reglamentuojančius 

reorganizuojamų laisvės atėmimo 

vietų įstaigų apsaugą ir jose 

laikomų asmenų priežiūrą bei 

suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos 

vykdymą 

1.Parengta nauja Laisvės atėmimo 

vietų apsaugos ir priežiūros 

instrukcijos redakcija 

2. Parengta nauja Laisvės atėmimo 

vietų įskaitos tarnybų darbo 

instrukcijos redakcija 

Saugumo valdymo skyrius 2019-04-01 

Organizuoti susitikimus su 

kriminalinės žvalgybos subjektais, 

teisėsaugos ir kitomis įmonėmis, 

įstaigomis, organizacijomis, 

telekomunikacijų bendrovėmis 

nusikalstamų veikų prevencijos ir 

išaiškinimo srityse 

1. Organizuotų susitikimų skaičius – 

2 

2. Pasirašytų bendradarbiavimo 

sutarčių nusikalstamų veikų 

prevencijos ir išaiškinimo srityse 

skaičius – 2 
 

Kriminalinės žvalgybos 

analizės skyrius 

2019-12-31 
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Atlikti kriminalinės žvalgybos 

padalinių veiklos stebėseną ir 

numatyti bei įgyvendinti 

priemones jų veiklos efektyvumui 

didinti 

1. Nuotoliniu būdu atliktų 

nusikalstamų veikų stebėsenų 

skaičius – 2 

2. Pagal stebėsenas parengtų 

apžvalgų skaičius – 2 

Kriminalinės žvalgybos 

analizės skyrius  

2019-12-31  

 

Po kriminalinės žvalgybos veiklos 

centralizavimo atlikti kriminalinės 

žvalgybos veiklos kokybinę 

analizę ir identifikuoti galimas 

problemas 

Atliktų analizių skaičius – 1 Kriminalinės žvalgybos 

analizės skyrius  

2019-12-31  

Tobulinant kriminalinės 

žvalgybos veiklos teisinį 

reglamentavimą, parengti ir 

patvirtinti Kriminalinės žvalgybos 

bylų tvarkymo nuostatus 

Parengtų teisės aktų skaičius – 1 Kriminalinės žvalgybos 

analizės skyrius  

2019-12-31  

Užtikrinti bausmių vykdymo 

sistemos viešųjų pirkimų, kurių 

vertė viršija 5000 Eur su PVM, 

procedūrų atlikimą Kalėjimų 

departamente 

 

Viešųjų pirkimų, kurių vertė viršija 

5000 Eur su PVM, procedūrų, kurias 

atliko Kalėjimų departamentas kaip 

centrinė perkančioji organizacija, 

skaičius – 100 proc.  

Centralizuotas viešųjų pirkimų 

skyrius 

2019-12-31 

 

 

Parengti bausmių vykdymo 

sistemos centrinės perkančiosios 

organizacijos katalogą 

Įvykdyta nustatytu laiku – 100 proc.  

 

Centralizuotas viešųjų pirkimų 

skyrius 

2019-06-30 

 

Atlikti 2019 m. KD ir jam 

pavaldžių įstaigų pateiktų 2018 m. 

konsoliduotų biudžeto vykdymo, 

finansinių ataskaitų rinkinių ir 

biudžeto asignavimų darbo 

užmokesčiui ir prekėms bei 

paslaugoms analizes, numatyti ir 

įgyvendinti priemones taupiam 

bei racionaliam biudžeto 

asignavimų naudojimui  

Atlikta Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų pateiktų ataskaitų 

analizių su pateiktomis 

rekomendacijomis ir išvadomis – 2 

 

Finansų skyrius 2019-07-30 

2019-11-30 

 

Parengti 2014–2021 m. EEE ir 

Norvegijos finansinių 

mechanizmų Teisingumo bei 

vidaus reikalų programos dalies 

PA 19 „Bausmių vykdymo 

sistema“ finansuojamo projekto 

Parengta ir Centrinei projektų 

valdymo agentūrai pateikta projekto 

„Kokybinė Lietuvos bausmių 

vykdymo sistemos pertvarka“ 

paraiška finansavimui gauti 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 

2019-10-31 
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„Kokybinė Lietuvos bausmių 

vykdymo sistemos pertvarka“ 

paraišką 

Sukurti ir įdiegti stebėsenos bei 

kontrolės sistemą, užtikrinančią 

taupų ir racionalų biudžeto lėšų 

panaudojimą 

1. Parengtas bei KD direktoriaus 

įsakymu patvirtintas KD ir jam 

pavaldžių įstaigų taupymo priemonių 

planas 

2. Parengtos rekomendacijos KD 

pavaldžioms įstaigoms dėl taupymo 

priemonių vykdymo   

3. Sumažinti įstaigų išlaikymo kaštai 

(neskaitant darbo užmokesčio, ne 

mažiau kaip), proc. – 5 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 

1–2. 2019-03-

01 

3. 2019-12-31 

Siekiant optimizuoti Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų 

padalinių, teikiančių sveikatos 

priežiūros paslaugas 

nuteistiesiems, veiklą, įgyvendinti 

struktūrinius pokyčius 

1. Atlikta 1 analizė ir pateikti 

pasiūlymai 

2. Sveikatos priežiūros paslaugas  

teikiančių padalinių pareigybių 

skaičiaus sumažėjimas įvykus 

struktūriniams pokyčiams, proc. – 25 

 

Sveikatos priežiūros skyrius 

Veiklos organizavimo skyrius 

1. 2019-05-31 

2. 2019-12-31 

Atlikti sveikatos priežiūros 

specialistų darbo užmokesčio 

analizę ir pateikti pasiūlymų dėl 

jo didinimo galimybių 

Atlikta 1 analizė ir pateikti 

pasiūlymai 

 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 

2019-06-30 

 

Siekiant optimizuoti Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų 

kriminalinės žvalgybos padalinių 

veiklą, įgyvendinti struktūrinius 

pokyčius 

1. Atlikta 1 analizė ir pateikti 

pasiūlymai 

2. Kriminalinės žvalgybos padalinių 

pareigybių skaičiaus sumažėjimas 

įvykus struktūriniams pokyčiams, 

proc. – 10 

Kriminalinės žvalgybos  

skyrius 

Veiklos organizavimo skyrius 

1. 2019-05-31 

2. 2019-12-31 

Tobulinti valstybės įmonės „Mūsų 

amatai“ vadovybės darbo 

apmokėjimo sistemą, labiau 

susieti ją su įmonės veiklos 

rezultatais 

Parengtas ir KD įsakymu patvirtintas 

valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 

direktoriaus darbo apmokėjimo 

tvarkos aprašas 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 
2019-09-30 

Pasiūlyti galimus sprendimus dėl 

pavaldžių įstaigų valdomų turto 

vienetų, kurie pripažinti 

netinkamais (nereikalingais) 

naudoti 

Inicijuotų sprendimų dėl turto 

vienetų, kurie pripažinti netinkamais 

(nereikalingais) naudoti, skaičius (ne 

mažiau kaip) – 1 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 
2019-11-30 
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Įgyvendinti Kalėjimų 

departamento  struktūrinius 

pokyčius 

1. Kalėjimų departamento didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus 

sumažėjimas, vnt. – 46 

2. Po struktūros pertvarkos 

administracijos padalinių skaičiaus 

sumažėjimas, vnt. – 3 

Veiklos organizavimo skyrius 2019-02-01 

Optimizuoti elektroninių 

dokumentų valdymo procesus 

informacinės sistemos KADIS-I 

Dokumentų valdymo modulyje 

1. Sukurtas ir įdiegtas laisvės 

atėmimo vietose laikomiems 

asmenims adresuotų dokumentų 

rengimo ir pasirašymo elektroniniu 

parašu bei pateikimo per Nacionalinę 

elektroninių siuntų pristatymo, 

naudojant pašto tinklą, informacinę 

sistemą fiziniu pristatymo būdu 

mechanizmas 

2. Automatizuotas Kalėjimų 

departamente rengiamų elektroninių 

dokumentų valdymas: dokumentų 

valdymo sistemoje sukurti ir įdiegti 

automatiniai dokumentų rengimo, 

derinimo, pasirašymo, tvirtinimo, 

registravimo procesai 

Veiklos organizavimo skyrius  1. 2019-07-01 

2. 2019-12-31 
 

Įgyvendinti Bausmių vykdymo 

kodekso, Probacijos įstatymo ir 

Suėmimo vykdymo įstatymo 

pakeitimus 

 

 

1. Atsižvelgiant į poreikį, pateikti 

siūlymai Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijai dėl 

galiojančių teisės aktų pakeitimų, 

įgyvendinant Bausmių vykdymo 

kodekso, Probacijos įstatymo ir 

Suėmimo vykdymo įstatymo 

pakeitimus – 100 proc. 

2. Parengti ir patvirtinti 

įgyvendinamieji teisės aktų projektai, 

susiję su Bausmių vykdymo kodekso, 

Probacijos įstatymo ir Suėmimo 

vykdymo įstatymo pakeitimais – 100 

proc. 

3. Parengta aiškinamųjų raštų KD 

pavaldžių įstaigų vidaus tarnybos 

sistemos pareigūnams ir kitiems 

darbuotojams dėl pasikeitusio 

KD skyriai pagal 

kompetenciją ir Veiklos 

organizavimo skyrius 

1. 2019-06-30 

2. 2019-08-30 

3–4. 2019-09-

30 
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teisinio reglamentavimo (ne mažiau 

kaip), vnt. – 1 

4. Parengta aiškinamųjų raštų laisvės 

atėmimo vietų įstaigose bausmę 

atliekantiems asmenims dėl 

pasikeitusio teisinio reglamentavimo 

(ne mažiau kaip) – 1 

Išanalizuoti teismų praktiką 

nagrinėjant bylas dėl Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų bei pataisos pareigūnų 

veiksmų ir sprendimų viešojo 

administravimo srityje, parengti 

metodines rekomendacijas dėl 

vienodo teisės taikymo 

 

1. Parengta teismų praktikos 

apibendrinimų – 1 

2. Parengta rašytinių rekomendacijų 

Kalėjimų departamentui pavaldžioms 

įstaigoms dėl teisės aktų taikymo 

vienodos praktikos – 3 

Veiklos organizavimo skyrius 1. 2019-07-01 

2. 2019-12-01 

 

Įgyvendinti Europos komiteto 

prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį žmogaus 

orumą elgesį ar baudimą 

delegacijos per 2018 m. balandžio 

20–27 d. vykusį vizitą Lietuvoje 

pateiktas rekomendacijas 

 

Nustatytais terminais įgyvendinta 

Europos komiteto prieš kankinimą ir 

kitokį žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį žmogaus orumą elgesį ar 

baudimą delegacijos rekomendacijų 

dalis – iki 100 proc. (atsižvelgiant į 

finansines galimybes) 

KD direktoriaus įsakymu 

paskirti asmenys 

2019-12-31 

01-03-

08 

Vykdyti laisvės 

atėmimo vietų 

modernizavimo 

programą ir užtikrinti 

materialinės techninės 

bazės atnaujinimą 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 93,0 

Vertinti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų lėšų turtui 

įsigyti poreikį ir priimti 

sprendimus dėl skirtų lėšų 

panaudojimo     

 

1. Parengta ir pateikta 1 Teisingumo 

ministerijai ir Finansų ministerijai 

Kalėjimų departamento 2019 m. 

išlaidų turtui įsigyti skaičiavimo 

forma  

2. Parengta sprendimų dėl lėšų 

skyrimo turtui įsigyti projektų – 100 

proc. 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 

1. 2019-02-01 

2. 2019-12-31 

 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

iškėlimas iš miesto centrinės 

dalies į Malavėniukų kaimą 1, 

Ginkūnų seniūnija, Šiaulių 

rajonas“ 

1. Organizuota 1 darbo projekto 

konstrukcinės dalies ekspertizė  

2. Atliktas 1 darbo projekto dalių, 

nesusijusių su darbo projekto 

konstrukcinėmis dalimis, vertinimas 

Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 

Šiaulių tardymo izoliatorius 

2019-12-31 

 

0,0 
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Įgyvendinant investicijų projektą 

,,Alytaus pataisos namų 

bendrabučio Nr. 2 

rekonstravimas“, organizuoti 

statybos laikiną sustabdymą 

Įvykdyta nustatytu laiku – 100 proc. Planavimo, turto ir projektų 

valdymo skyrius 

2019-05-01 

01-03-

10 

Užtikrinti pakaitinio 

gydymo tęstinumą 

asmenims, patekusiems į 

laisvės atėmimo vietų 

įstaigas** 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 11,0 (iš jų 

2 – turtui 

įsigyti) 
Reglamentuojant gydymo 

tęstinumą, įsiteisėjus laisvės 

atėmimo bausmei, parengti 

pakaitinio gydymo tęstinumo 

tvarkos aprašo pakeitimus 

1. Parengtas teisės akto pakeitimas 

2. Laisvės atėmimo įstaigose 

laikomų, priklausomų nuo psichiką 

veikiančių medžiagų asmenų, 

kuriems laisvės atėmimo vietų 

įstaigose teiktos 

(teikiamos) medicininio gydymo nuo 

priklausomybių paslaugos, skaičiaus 

didėjimas, proc. – 5 

Sveikatos priežiūros skyrius 1. 2019-06-30 

2. 2019-12-31 

 

 

Organizuoti ir kontroliuoti laisvės 

atėmimo vietų įstaigose, kuriose 

taikoma pakaitinė terapija, teisės 

aktų reikalavimus atitinkančių 

patalpų įrengimą ir aprūpinimą 

reikiama įranga 

1. Teisės aktų reikalavimus 

atitinkančių patalpų, įrengtų pataisos 

namuose, skaičius – 1  

2. Įsigytų įrenginių, reikalingų 

pakaitinės terapijos preparatui 

dozuoti (dozatorių), skaičius – 2 

Sveikatos priežiūros skyrius 

Alytaus pataisos namai (1,2) 

Laisvės atėmimo vietų 

ligoninė (2)  

1. 2019-05-01 

2. 2019-04-30 

Alytaus pataisos namai ir Laisvės atėmimo vietų ligoninė priemonę vykdo pagal savo 2019 metų veiklos planuose 

patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo kriterijus 

0,0 

01-03-

11 

Užtikrinti ŽIV infekuotų 

asmenų gydymą 

antiretrovirusiniais 

vaistais laisvės atėmimo 

vietų įstaigose** 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 520,0 

Užtikrinti ŽIV infekuotų asmenų 

gydymo apimčių atitiktį tai 

reglamentuojantiems 

nacionaliniams teisės aktams 

ŽIV infekuotų asmenų, laikomų 

laisvės atėmimo vietų įstaigose, 

gydomų antiretrovirusiniais vaistais, 

dalis (nuo visų laisvės atėmimo 

vietose laikomų ŽIV infekuotų 

asmenų, ne mažiau kaip), proc. – 90 

Sveikatos priežiūros skyrius 2019-12-31 

 

 

  Iš viso 

Iš jų Kalėjimų departamentui (neskaitant pavaldžių įstaigų) 

71 489,0 

5 062,0 
*Aplikuota dėl finansavimo, bus vykdoma, atsižvelgiant į skirtas lėšas 

** Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė 

*** Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano priemonė 

 

_____________________________________ 
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