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LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2020 m.

d. Nr. 1RVilnius

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
2020 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 2020 metų veiklos planus.

Teisingumo ministras

Elvinas Jankevičius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2020 m. ____________________________ d.
įsakymu Nr. 1R-__
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ
Priem
onės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1

2

3

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

Atsakingi vykdytojai

4
01 UŽDAVINYS – PLĖTOTI PROBACIJOS SISTEMĄ

5

Įvykdymo
terminas
6

Asignavimai
(tūkst.
eurų)
7

Vertinimo kriterijai:
P-03 001-01-01-01 Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc. – 65
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. – 62
P-03 001-0101-04 Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 83
P-03 001-0101-06 Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis (probuojamų asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, dalis), proc. – 7,7
01-01- Vykdyti Lietuvos
Lietuvos probacijos tarnyba veiklą vykdo pagal savo 2020 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir
7 358,0
01
probacijos tarnybos
vertinimo kriterijus
registre esančių
asmenų priežiūrą ir
elgesio korekcijos
priemones
01-01- Probacijos vykdymo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas, arba
400,0
02
koordinavimas ir
KD) ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
probacijos sistemos
Parengti probacijos, bausmių,
1. Pateiktų aktualių teisės aktų
Resocializacijos skyrius
1. 2020-07efektyvumo
baudžiamojo ir auklėjamojo
pakeitimų projektų dalis, proc. – 100 Direktoriaus patarėjas
01
didinimas
poveikio priemonių vykdymą
2. Parengtų teisės aktų įgyvendinimo
2. 2020-12reglamentuojančių teisės aktų, dalis, proc. – 100
31
tvirtinamų KD direktoriaus

2
įsakymu, reikiamų pakeitimų
projektus
Organizuoti susitikimus su
probacijos tarnybos
darbuotojais veiklos
aktualijoms aptarti ir gerajai
praktikai skleisti
Aktyvinti savanorių,
1.
nevyriausybinių organizacijų ir
asociacijų įsitraukimą į
nuteistųjų resocializacijos
procesą
2.

01-0103

Organizuoti Lietuvos
probacijos tarnybos
prižiūrimiems
nepilnamečiams
kryptingą užimtumą
skatinančias
priemones***

Susitikimų skaičius – 2

Resocializacijos skyrius

2020-12-31

1. Suorganizuotų pasitarimų su
Resocializacijos skyrius
2020-12-31
nevyriausybinėmis organizacijomis /
asociacijomis dėl savanoriškos
veiklos plėtojimo galimybių
skaičius, vnt. – 1
2. Parengtų ir paviešintų straipsnių
visuomenės informavimo
priemonėse apie savanoriškos
veiklos institutą Lietuvos probacijos
tarnyboje skaičius, vnt. – 1
3. Naujų partnerių Lietuvos
probacijos tarnyboje skaičius, vnt. –
1
Efektyvinti nuteistųjų
Įvykdytas paslaugos, reikalingos
Planavimo, turto ir
2020-07-01
stebėjimą elektroninėmis
prižiūrimų asmenų (nuteistųjų)
projektų valdymo skyrius
priemonėmis
buvimo vietos ir judėjimo kontrolei
užtikrinti, pirkimas
Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
Organizuoti ir koordinuoti
1. Priemonių, skirtų smurto
Resocializacijos skyrius
2020-12-31
nepilnamečių užimtumą
prevencijai ir kovai su
skatinančias priemones
priklausomybėmis, skaičius – 5
2. Priemonių, skirtų mokymosi
procesui nepilnamečiams skatinti,
skaičius, vnt. – 5
3. Surengtų baigiamųjų renginių
socialiniams partneriams ir Lietuvos
probacijos tarnybos darbuotojams dėl
priemonių įgyvendinimo ir gerosios
praktikos sklaidos skaičius, vnt. –1

8,0

3
Lietuvos probacijos tarnyba veiklą vykdo pagal savo 2020 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir
vertinimo kriterijus
02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ
Vertinimo kriterijai:
P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 750
P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 41
P-03 001-0102-03 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų mažėjimas (atvejų skaičius vienam tūkst. įkalintų asmenų), vnt. – 6
P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 53
P-03 001-0102-06 Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose, vykdant priemones, skirtas smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis, skaičius, vnt. –
ne mažiau kaip 3000
P-03 001-0102-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietų įstaigas užkardymo dalis, proc. – 63
P-03 001-0102-08 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius vienam šimtui įkalintų asmenų), vnt. – 50
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, proc. (nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) – 45
P-03 001-0102-10 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kuriems esant įkalintiems teiktas (tęstas) gydymas
dėl opioidinės priklausomybės, dalis, proc. – 100
P-03 001-0102-11 Atliktų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tyrimų, vnt. – 1
01-02- Didinti socialinės
Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
3 833,0
01
reabilitacijos
Kelti pataisos įstaigoje
1. Suorganizuotų socialinės
Resocializacijos skyrius
2020-10-30
veiksmingumą
socialinės reabilitacijos srityje reabilitacijos srities darbuotojų
KD patarėjas viešiesiems
dirbančių darbuotojų pareigų
veiklą reprezentuojančių renginių
ryšiams (nuo 2020-06-01
prestižą
Mokymo centro kursantams skaičius, Viešųjų ryšių skyrius)
vnt. – 1
2. Parengtų ir įgyvendintų pasiūlymų
dėl KD Resocializacijos skyriaus
darbuotojų motyvavimo stiprinimo
dalis, proc. – 100
3. Parengtų ir paviešintų straipsnių
visuomenės informavimo
priemonėse socialinės reabilitacijos
srities darbuotojo profesijos
patrauklumui didinti skaičius, vnt. –
1
4. Suorganizuotų atvirų durų dienų
pataisos namuose skaičius, vnt. – 1
Vykdyti nuolatinę laisvės
1. Patikrintų laisvės atėmimo vietų
Resocializacijos skyrius
2020-12-15
atėmimo vietų įstaigų
įstaigų, kuriose suteikta metodinė

4
specialistų rengiamų
individualių socialinės
reabilitacijos planų,
pakartotinio nusikalstamo
elgesio rizikos vertinimo ir
socialinio tyrimo išvadų
rengimo kokybės bei atitikties
kriminalinės rizikos
vertinimams stebėseną
Teikti metodinę pagalbą
specialistams, rengiantiems
nuteistiesiems individualius
socialinės reabilitacijos planus
Vykdyti nuolatinę laisvės
atėmimo vietų įstaigų
specialistų rengiamų
pakartotinio nusikalstamo
elgesio rizikos vertinimo ir
socialinio tyrimo išvadų
atitikties bei kokybės stebėseną

Organizuoti laipsnišką
socialinės reabilitacijos srityje
dirbančių specialistų funkcijų
diferencijavimą

Stiprinti nuteistųjų, kurie po
liepos 1 d. galės būti lygtinai
paleisti nesant komisijos ir

pagalba specialistams, skaičius, vnt.
–9
2. Parengtų pažymų su
rekomendacijomis skaičius, vnt. – 2
3. Suorganizuotų pasitarimų įstaigų
resocializacijos skyrių vadovams ir /
ar atstovams skaičius, vnt. – 4
4. Suorganizuotų supervizijų
skaičius, vnt. – 2
Lankantis įstaigose suteiktos
metodinės pagalbos atvejų skaičius,
vnt. – ne mažiau kaip 9

Resocializacijos skyrius

2020-12-15

1. Patikrintų laisvės atėmimo vietų
Resocializacijos skyrius
įstaigų skaičius, vnt. – 9
2. Pagal patikrinimo rezultatus
parengtų apibendrinamųjų pažymų
su išvadomis ir rekomendacijomis
įstaigoms skaičius, vnt. – 1
3. Suorganizuotų pasitarimų skaičius,
vnt. – 4
4. Suorganizuotų supervizijų
skaičius, vnt. – 1
1. Parengtų pilotinio modelio aprašų Resocializacijos skyrius
dėl socialinės reabilitacijos srityje
dirbančių specialistų funkcijų
diferencijavimo skaičius, vnt. – 1
2. Sudarytų socialinio tyrimo išvadų
rengimo ir kriminalinės rizikos
vertinimo atlikimo specialistų grupių
skaičius, vnt. – 3
3. Suteiktos metodinės pagalbos
atvejų skaičius, vnt. – 3
1. Peržiūrėtų vidinių teisės aktų,
Resocializacijos skyrius
reglamentuojančių pasirengimo
lygtiniam paleidimui procesą, ir

2020-12-15

2020-12-15

2020-07-01

5
teismo sprendimo, socialinę
reabilitaciją

Plėtoti mediacijos paslaugų
teikimą

Užtikrinti darbuotojų,
dirbančių su nepilnamečiais,
mokymą dirbti su
nepilnamečiams skirta
nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo metodika
Užtikrinti elektroninės
nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo metodikos
„OASYS“ versijos naudojimą

prireikus atliktų jų pakeitimų /
papildymų dalis, proc. – 100
2. Visose laisvės atėmimo vietose
organizuotas lygtinai paleidžiamam
asmeniui aktualios informacijos
paketo prieinamumas, įtraukiant
Erasmus + projekto „Climb-Over“
parengtą internetinį puslapį į RIP
sąrašą – 1 informacijos paketas 9
įstaigose
1. Parengtų pažymų dėl mediacijos
plėtojimo galimybių laisvės atėmimo
vietose skaičius, vnt. – 1
2. Laisvės atėmimo vietose
mediacijai taikyti atrinktų atvejų
skaičius, vnt. – 10
3. Lietuvos probacijos tarnyboje
mediacijai taikyti nukreiptų asmenų
skaičius, proc. – 50 proc. kriterijų
atitinkančių asmenų visoje veiklos
teritorijoje; sėkmingų mediacijos
atvejų, proc. – 20 proc. visų
nukreiptųjų

Resocializacijos skyriaus

2020-12-15

Darbuotojų, išmokytų dirbti su
metodika, dalis, proc. – 90

Resocializacijos skyrius

2020-12-31

Atliktų elektroninių nusikalstamo
elgesio rizikos vertinimų versijų,
proc. – 60

Resocializacijos skyrius

2020-12-31

6
Užtikrinti lygtinio paleidimo iš1.
pataisos įstaigos instituto
sklandų organizavimą
2.

1. Suorganizuotų bendrų pasitarimų
su laisvės atėmimo vietų įstaigų ir
LPT atstovais skaičius, vnt. – 2
2. Parengtų Lygtinio paleidimo iš
pataisos įstaigų instituto nuostatų
skaičius, vnt. – 1
3. Sudarytų lygtinio paleidimo iš
pataisos įstaigų komisijų skaičius,
vnt. – 12
4. Parengtų metodinių
rekomendacijų komisijoms dėl BVK
pakeitimų lygtinio paleidimo srityje
taikymo skaičius, vnt. – 1

Informuoti suimtuosius ir
nuteistuosius apie naujos
redakcijos Bausmių vykdymo
kodekso ir Suėmimo vykdymo
įstatymo nuostatų
įgyvendinimą
Plėtoti psichologinį darbą
1.
laisvės atėmimo vietų įstaigose

Suorganizuotų susitikimų su
Resocializacijos skyrius
suimtaisiais ir nuteistaisiais laisvės
Saugumo valdymo
atėmimo vietų įstaigose skaičius, vnt. skyrius
– 12

Organizuoti ir koordinuoti
savanorių, nevyriausybinių
organizacijų, religinių bendrijų
įtraukimą į nuteistųjų

Resocializacijos skyrius 1. 1. 2020-0630
2. 2020-0430
3-4. 202006-30

2020-12-31

1. Atlikta psichologinio darbo ir
Resocializacijos skyrius 1. 1. 2020-10dabartinės situacijos laisvės atėmimo Veiklos organizavimo
31
vietų įstaigose situacijos analizė
skyrius
2. 2. 2020-1130
2. Parengtų rekomendacijų dėl
3. 2020-12psichologinio darbo plėtojimo
31
laisvės atėmimo vietų įstaigose
skaičius, vnt. – 1
3. Laisvės atėmimo vietų įstaigose
psichologų pareigybių skaičiaus
padidėjimas, proc. – 10
1. Suorganizuotas pasitarimas su
Resocializacijos skyrius 1. 1. 2020-06laisvės atėmimo vietų įstaigomis dėl KD patarėjas viešiesiems
30
savanoriškos veiklos plėtojimo
ryšiams (nuo 2020-06-01 2. 2-3. 2020galimybių
Viešųjų ryšių skyrius)
12-31

7

01-0202

01-0203

Plėtoti bendrąją,
atrankinę ir tikslinę
narkomanijos
prevenciją laisvės
atėmimo vietose,
užtikrinti
kompetentingų
valstybės institucijų,
atliekančių
narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų bei jų
pirmtakų
(prekursorių)
apyvartos kontrolę,
materialinį ir techninį
aprūpinimą**
Plėtoti
priklausomybių
reabilitacijos
programos taikymą
laisvės atėmimo
vietose**

socialinės reabilitacijos procesą 2. Parengtų ir paviešintų straipsnių
laisvės atėmimo vietų įstaigose visuomenės informavimo
priemonėse apie savanorišką veiklą
vykdantį institutą laisvės atėmimo
vietų įstaigose skaičius, vnt. – 1
3. Naujų partnerių kiekvienoje
įstaigoje skaičius, vnt. – 1
Organizuoti nuteistųjų, kurie
Padidintas resocializacijos skyriaus
Resocializacijos skyrius 3. 2020-12-31
bus laikomi atvirojoje
darbuotojų skaičius atvirojoje
Veiklos organizavimo
kolonijoje, intensyvesnę
kolonijoje – ne mažiau kaip 5
skyrius
resocializaciją
Laisvės atėmimo vietų įstaigos priemonę vykdo pagal savo 2020 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus,
terminus ir vertinimo kriterijus
Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
Aprūpinti laisvės atėmimo
Saugumo valdymo
Įsigyta ir perduota laisvės atėmimo
2020-11-30
vietų įstaigas narkotinių ir
skyrius
vietų įstaigoms bei probacijos
psichotropinių priemonių
tarnybai vienkartinių testų, skirtų
nustatymo priemonėmis
narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo faktui nustatyti,
vnt. – 10 000 vnt.
Resocializacijos skyrius
Organizuoti nuteistųjų
1. Atliktas modelio parengimo
1. 2020-06diferencijavimo bausmei atlikti paslaugos pirkimas
30
modelio parengimą
2. Parengti diferencijavimo schemos
2. 2020-12metmenys
15

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
Užtikrinti priklausomybių
.Sudarytų diagnostikos grupių
Resocializacijos skyrius
2020-12-15
turinčių asmenų identifikavimą skaičius, vnt. – 1
Ugdyti resocializacijos skyrių
Resocializacijos skyrius
2020-12-15
1. Specialistų, kėlusių kvalifikaciją,
specialistų kompetencijas ir
skaičius, vnt. – 15
gebėjimą motyvuoti

60,0

20,0 (iš
jų 10,0 –
turtui
įsigyti)

8
2. Programose dalyvaujančių
asmenų skaičiaus padidėjimas, proc.
–5
Organizuoti mokomąjį vizitą į
2020-12-15
1. Suorganizuotas mokamasis vizitas Resocializacijos skyrius
Europos Sąjungos šalių
2. Vizito dalyvių skaičius, vnt, – 8
valstybių institucijas, kuriose
3. Pritaikytų per vizitus įgytos
veikia priklausomų asmenų
gerosios praktikos pavyzdžių
diagnostikos ir reabilitacijos
skaičius – ne mažiau kaip 1
centrai
4. Susitikimų su užsienio šalių
ekspertais dėl perimtos gerosios
patirties įgyvendinimo skaičius, vnt.
–1
Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
Organizuoti programos, skirtos 1. Atliktas socialinių įgūdžių
Resocializacijos skyrius
2020-12-15
nuteistųjų ir suimtųjų
lavinimo programos nuteistiesiems
socialiniams įgūdžiams lavinti, parengimo ir vykdymo paslaugos
parengimą bei vykdymą laisvės pirkimas
atėmimo vietų įstaigose
2. Programoje dalyvavusių asmenų
skaičius, vnt. – 120
Organizuoti mokslinę –
1. Atliktas konferencijos
Resocializacijos skyrius
1. 2020-06praktinę konferenciją dėl
organizavimo paslaugos pirkimas
30
socialinių įgūdžių lavinimo
2. Konferencijoje dalyvavusių
2-3. 2020-12programų plėtojimo
asmenų skaičius, vnt. – 100
15
3. Parengta ir paskelbta
konferencijos reziumė su išvadomis
nuteistuosius dalyvauti elgesio
pataisos programose

01-0208

Plėtoti laisvės
atėmimo vietose
socialinių įgūdžių
lavinimo
programas***

01-0210

Organizuoti
priemones, skirtas
pakartotinio smurto
prevencijai ir kovai
su
priklausomybėmis**
*
Atlikti psichoaktyvių
medžiagų vartojimo
paplitimo laisvės

01-0211

9,0

3,0
Priemonę vykdo Lietuvos probacijos tarnyba pagal savo 2020 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir
vertinimo kriterijus

Organizuoti psichoaktyvių
medžiagų vartojimo paplitimo

1. Atliktas tyrimo paslaugos pirkimas Resocializacijos skyrius
2. Parengta tyrimo ataskaita

1. 2020-0630

6,0

9
atėmimo vietų
įstaigose tyrimą**

2. 2020-1215

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
40,0
Organizuoti laisvės atėmimo
Inicijuotas ir įgyvendintas techninių Saugumo valdymo
2020-12-01
vietų įstaigų perimetro
priemonių pirkimas ir įdiegimas skyrius
apsaugos sistemų
vienoje laisvės atėmimo vietų Planavimo, turto ir
modernizavimą, siekiant
projektų valdymo skyrius
įstaigoje
panaikinti apsaugos postus ir
Centralizuotas viešųjų
stiprinti nuteistųjų priežiūrą
pirkimų skyrius
Aprūpinti Kriminalinės
Įsigytų mobiliojo ryšio telefonų
Kriminalinės žvalgybos
2020-11-30
žvalgybos valdybą mobiliojo
nuskaitymo įrenginių skaičius, vnt. – valdyba
ryšio telefonų nuskaitymo
1
įrenginiu*
03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR
VEIKLOS METODUS
Vertinimo kriterijai:
P-03 001-0103-01 Įkalintų asmenų, išgydytų nuo tuberkuliozės, dalis nuo susirgusių asmenų, proc. – 90
P-03 001-0103-06 Laisvės atėmimo įstaigų vietų, kuriose pagerintos asmenų laikymo sąlygos, vnt. – 500
P-03 001-0103-07 Kursantų, kurie mokosi pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą ir siekia įgyti pataisos pareigūno kvalifikaciją, dalis,
proc. – 95,5
01-03- Organizuoti saugų ir Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
56 749,0
01
veiksmingą laisvės
(iš jų KD
Organizuoti nuteistųjų
Saugumo valdymo
1. Atlikta preliminari nuteistųjų
1. 2020-04atėmimo vietų
nevald.
perkėlimą
į
laisvės
atėmimo
skyrius
perkėlimo
poreikio
analizė;
pateiktų
01
valdymą
lėšos –
vietų įstaigas pagal 2020-07-01 pasiūlymų skaičius, vnt. – 1
2. 2020-0512 865 )
įsigaliosiančias BVK nuostatas
2. Parengtas nuteistųjų perkėlimo į
01
pataisos įstaigas planas
3. 2020-063. Parengtų Nuteistųjų perkėlimo iš
30
4. 2020-10vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos
01
aprašo pakeitimo projektų skaičius,
vnt. – 1
4. Nuteistųjų perkėlimo
įgyvendinimo dalis, proc. – 100
Organizuoti periodinius vizitus Organizuotų vizitų skaičius – ne
Saugumo valdymo
2020-12-31
į pataisos įstaigas, siekiant
mažiau kaip 5
skyrius
01-0212

Įsigyti priemonių,
skirtų nuteistiesiems
neleidžiamų turėti
daiktų patekimo į
laisvės atėmimo
vietas užkardymui
stiprinti***

laisvės atėmimo vietų įstaigose
tyrimą
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įvertinti, kaip įstaigose
laikomasi teisės aktų nustatytos
tvarkos dėl nuteistiesiems
(suimtiesiems) leidžiamų turėti
daiktų
Organizuoti ir vykdyti
1. Įdiegtas ir pradėtas taikyti Vidinių
rizikų nustatymo klausimynas – 9
priemones, mažinančias
įstaigose
nuteistųjų pabėgimo riziką
2. Suorganizuotas elektroninio
stebėjimo priemonių įsigijimas ir
jomis aprūpintos pataisos įstaigos
3. Elektroninio stebėjimo priemonių
taikymo už laisvės atėmimo vietų
įstaigų teritorijų išvykusiems
nuteistiesiems atvejų – ne mažiau
kaip 100
Inicijuoti laisvės atėmimo vietų Inicijuotų susitikimų skaičius
įstaigų susitikimus su
kiekvienoje pataisos įstaigoje – ne
teritorinių policijos
mažiau kaip po vieną
komisariatų, kurių
aptarnaujamose teritorijose jos
yra, vadovais, siekiant
numatyti papildomas
priemones nuteistųjų, kuriems
suteikta teisė išvykti už
pataisos įstaigų ribų, kontrolei
stiprinti
Įvertinti įstaigose naudojamas
1. Įsigytų asmens apsaugai skirtų
pareigūnų ir kitų darbuotojų
dujų balionėlių skaičius, vnt. – ne
savisaugos priemones bei
mažiau kaip 300
sistemas ir organizuoti jų
2. Įsigytų vaizdo registratorių
atnaujinimą arba papildomą
skaičius, vnt. – ne mažiau kaip 100
aprūpinimą (pagal finansines
vnt.
galimybes)
Organizuoti pareigūnų
Suorganizuotų pratybų skaičius – ne
praktinius mokymus (pratybas) mažiau kaip vienos
veikti esant ypatingoms
situacijoms (riaušės, įkaitų

1. Resocializacijos skyrius
2. Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius
Centralizuotas viešųjų
pirkimų skyrius
3. Saugumo valdymo
skyrius

1. 2020-0701
2. 2020-0901
3. 2020-1231

Saugumo valdymo
skyrius

2020-12-31

Saugumo valdymo
skyrius

2020-12-15

Saugumo valdymo
skyrius, pasirinktos
laisvės atėmimo vietų
įstaigos

2020-11-30
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paėmimas, pareigūno
užpuolimas ir pan.)
Įvertinti nuteistųjų (suimtųjų)
judėjimo pasirinktose įstaigose
viduje srautus ir juos
optimizuoti, kad būtų
sumažintos pareigūnų
užpuolimo ir kitų teisės
pažeidimų rizikos
Plėtoti Kalėjimų departamento
ir Policijos departamento
bendradarbiavimą nuteistųjų
teisės pažeidimų prevencijos ir
įstaigų saugumo didinimo
srityje
Organizuoti ir koordinuoti
prevencinės grupės veiklą
bausmių vykdymo sistemoje

Užtikrinti bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų
pasirengimo civilinės saugos
srityje tobulinimą

Atliktas ne mažiau kaip vienas
vertinimas ir inicijuotas ne mažiau
kaip vienas priemonių dėl srautų
optimizavimo įgyvendinimas
pasirinktose įstaigose

Saugumo valdymo
skyrius

2020-12-31

Suorganizuotas vienas susitikimas su
Policijos departamento vadovybe ir
papildytas bendradarbiavimo
susitarimas tarp KD ir PD

Direktoriaus pavaduotojas
Saugumo valdymo
skyrius

2020-07-01

1. Pakeisti vieni Prevencinės grupės
nuostatai
2. Suorganizuotų bendrų Prevencinės
grupės ir Viešojo saugumo tarnybos
pratybų skaičius, vnt. – 2
3. Prevencinės grupės pareigūnų
aprūpinimo specialiąja uniforma
dalis, proc. – 100
1. Suorganizuoti vieni KD
darbuotojų civilinės saugos mokymai
darbo vietoje pagal KD darbuotojų
civilinės saugos mokymo tvarkos
aprašą
2. Parengtas raštas KD pavaldžioms
įstaigoms dėl jų darbuotojų civilinės
saugos mokymo tvarkos aprašų
patvirtinimo ir mokymų
organizavimo
3. Suorganizuotos vienos KD
darbuotojų civilinės saugos pratybos

Saugumo valdymo
skyrius

1. 2020-0701
2–3. 202012-31

Saugumo valdymo
skyrius

1. 2020-0701
2. 2020-1231
3. 2020-1001
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Užtikrinti teisės aktų,
reglamentuojančių reikalavimų
dėl KD pavaldžių įstaigų
priešgaisrinės saugos ir
darbuotojų saugos bei
sveikatos vykdymo
įgyvendinimą

1. Užtikrintas priešgaisrinės saugos ir
darbuotojų saugos bei sveikatos
priemonių planų parengimas KD
pavaldžiose įstaigose, proc. – 100
2. Priemonių planų veiksmų
įgyvendinimo 2020 m. nustatytais
terminais dalis, proc. – 100
1. Plano priemonių įgyvendinimo
nustatytais terminais dalis, proc. –
100
3. Parengta plano priemonių
įgyvendinimo ataskaita

Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius

1. 2020-0501
2. 2020-1231

KD direktoriaus
pavaduotojai
Saugumo valdymo
skyrius
Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius
Įgyvendinti Kalėjimų
Veiklos organizavimo
1. Parengtų ir pateiktų Teisingumo
departamento Kriminalinės
skyrius
ministerijai tvirtinti KD
žvalgybos valdybos
administracijos struktūros ir valdymo Kriminalinės žvalgybos
struktūrinius veiklos
valdyba
schemos projektų dalis, proc. – 100
pakeitimus
2. Patvirtintų Kriminalinės žvalgybos
valdybos nuostatų ir kitų susijusių
dokumentų dalis, proc. – 100
3. Įvykus struktūriniams pokyčiams
kriminalinės žvalgybos padalinių
vadovų pareigybių skaičiaus
sumažėjimo dalis, proc. – 30
Siekiant padidinti nusikalstamų Įsteigtas Kriminalinės žvalgybos
Kriminalinės žvalgybos
veikų išaiškinamumą, tobulinti valdybos Ikiteisminių tyrimų skyrius valdyba
ikiteisminių tyrimų ir kitų
Veiklos organizavimo
procesinių veiksmų atlikimą
skyrius
Numatyti ir įgyvendinti
1. Kriminalinės žvalgybos tyrimų
Kriminalinės žvalgybos
priemones įstaigų
skaičiaus padidėjimo dalis, proc. –
valdyba
kriminogeninei būklei gerinti
50
2. KD pavaldžių įstaigų kriminalinės
žvalgybos skyrių pareigūnams
organizuotų mokymų skaičius, vnt. –
2

2020-12-31

Užtikrinti Kalėjimų
departamento ekstremaliųjų
situacijų 2020–2023 metų
prevencijos priemonių plano
vykdymą

1. 2020-0131
2. 2020-0315
3. 2020-0630

2020-07-01

2020-12-31
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01-0302

Vykdyti veiklą,
susijusią su laisvės
atėmimo vietose
laikomų asmenų
išlaikymu, priežiūra
ir materialiniu
aprūpinimu

Laisvės atėmimo vietų įstaigos
terminus ir vertinimo kriterijus
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
Įgyvendinti bandomąjį projektą
dėl nuteistųjų maitinimo
organizavimo ūkio būdu
pasirinktose laisvės atėmimo
vietų įstaigose
Teikti pasiūlymų dėl nuteistųjų
(suimtųjų) maitinimo gerinimo
ir juos įgyvendinti

Įgyvendinant nuo 2020-07-01
įsigaliosiančius BVK
pakeitimus, nustatyti vietas,
kuriose bus laikomi nuteistieji
kalėjimo režimu, ir užtikrinti jų
įrengimą
Plėsti pusiaukelės namų veiklą

priemonę vykdo pagal savo 2020 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus,
Numatytų remonto darbų 2020
metais įgyvendinimo dalis, proc. –
100

Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius

1. Užtikrinto perėjimo prie nuteistųjų
maitinimo organizavimo ūkio būdu
priemonių planų parengimo
pasirinktose laisvės atėmimo vietų
įstaigose dalis, proc. – 100
2. Priemonių planų įgyvendinimo
nustatytu laiku dalis, proc. – 100
1. Parengtas pasiūlymas dėl
papildomų kontrolės procedūrų,
užtikrinančių nuteistųjų (suimtųjų)
maitinimo kokybę ir tiekėjų kontrolę
2. Peržiūrėtas ir pakeistas KD
direktoriaus įsakymu tvirtinamas
nuteistųjų (suimtųjų) maitinimo
valgiaraštis
Nustatytų ir įrengtų (numatytų) vietų
nuteistiesiems kalėjimo režimu
Alytaus PN, Marijampolės PN,
Pravieniškių PN-AK ir ŠTI skaičius,
vnt. – ne mažiau kaip 150

Planavimo,
turto ir 1. 2020-04projektų valdymo skyrius 01
2. 2020-1231

2020-12-31

Planavimo,
turto ir 2020-11-30
projektų valdymo skyrius

Saugumo valdymo skyrius 2020-10-01
Planavimo,
turto ir
projektų valdymo skyrius

turto ir
1. Parengtas pusiaukelės namų 2020– Planavimo,
projektų
valdymo
skyrius
2023 m. plėtros planas, numatant ir
Resocializacijos skyrius
vietų moterims įrengimą įstaigose,
turinčiose pusiaukelės namus

1-2. 2020-0701
3. 2020-1231

9 986,0
(iš jų KD
nevald.
lėšos –
2 318)
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2. Patikslinta perkėlimo į pusiaukelės
namus tvarka
3. Įsteigti pusiaukelės namai iki 30
vietų Panevėžyje
Parengtas Pataisos įstaigų įrengimo
Planavimo,
turto ir 2020-06-30
ir eksploatavimo taisyklių pakeitimo projektų valdymo skyrius
projektas – 1

01-0304

Tobulinti pataisos įstaigų
patalpų įrengimo ir aprūpinimo
inventoriumi teisinį
reglamentavimą
Inicijuoti priemones,
1. Atliktas įstaigų pateiktų priemonių Planavimo,
turto ir 2020-11-30
užtikrinančias, kad
rūkymui gyvenamuosiuose patalpose projektų valdymo skyrius
gyvenamuosiuose pastatuose
užkardyti vertinimas ir pateikta
Sveikatos
priežiūros
nebūtų rūkoma, nerūkantys
išvada su siūlymais dėl jų
skyrius
asmenys nebūtų priversti
įgyvendinimo
Resocializacijos skyrius
kvėpuoti tabako dūmais,
2. Inicijuotų priemonių metantiems
nuteistiesiems būtų prieinama
rūkyti skaičius – ne mažiau kaip
pakaitinė nikotino terapija
viena
Laisvės atėmimo vietų įstaigos priemonę vykdo pagal savo 2020 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus,
terminus ir vertinimo kriterijus
Vykdyti lytiškai
Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
plintančių infekcijų ir Koordinuoti ir kontroliuoti
Sveikatos priežiūros
Atliktas viešasis pirkimas
2020-02-20
kitų užkrečiamųjų
laisvės atėmimo vietose
skyrius
laboratorinių tyrimų paslaugai įsigyti
ligų prevenciją,
laikomų asmenų ištyrimą dėl
–1
profilaktiką ir
ŽIV ir lytiškai plintančių
gydymą
infekcijų (atvykus į įstaigą ir
profilaktiškai)
Sveikatos priežiūros
Užtikrinti ŽIV / AIDS ir
1. ŽIV infekuotų asmenų, laikomų
1. 2020-12skyrius
virusinių hepatitų specifinio
laisvės atėmimo vietų įstaigose,
31
gydymo prieinamumą laisvės
gydomų antiretrovirusiniais vaistais,
2. 2020-12atėmimo vietose laikomiems
dalis, proc. (nuo visų, kuriems
31
asmenims
nustatyta ši infekcija) – 90
2. Asmenų, gavusių specifinį
gydymą nuo virusinių hepatitų,
skaičiaus padidėjimas, proc. – 20

183,0

15
01-0305

01-0306

Teikti teisės aktų
nustatytas mokamas
paslaugas
nuteistiesiems ir
komunalines
paslaugas
Pravieniškių
gyvenvietei
Stiprinti bausmių
vykdymo sistemos
personalo
administracinius
gebėjimus

Priemonę vykdo pajamas už teikiamas paslaugas gaunančios laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2020 metų
veiklos planuose patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo kriterijus

918,0

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
Patvirtinti pataisos pareigūnų
1. Parengtas ir patvirtintas planas
Veiklos organizavimo
1. 2020-12kvalifikacijos tobulinimo
2. Plane numatytų priemonių
skyrius, Kalėjimų
15
2021 m. planą ir įgyvendinti
įgyvendinimo nustatytu laiku dalis,
departamento Mokymo
2–6. 20202020 m. plano priemones
proc. – 100
centras
12-31
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. – 61
5. Darbuotojų, gilinusių žinias
socialiniais klausimais, skaičius –
570
6. Įvadinius mokymus baigusių
pataisos pareigūnų skaičius, proc. –
97

801,0

Kalėjimų departamento Mokymo centras priemonę vykdo pagal savo 2020 metų veiklos plane patvirtintus
veiksmus, terminus ir vertinimo kriterijus
01-0307

Koordinuoti laisvės
atėmimo vietų veiklą,
kontroliuoti bausmių
vykdymo sistemos
teisinės bazės

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
Tobulinti sveikatos priežiūros
1. Pateiktų pasiūlymų dėl teisės aktų, Sveikatos priežiūros
1. 2020-05skyrius
paslaugų teikimo teisinį
kuriuos tvirtina Sveikatos apsaugos
01
reglamentavimą, integruojant
ministras ir Teisingumo ministras,
2. 2020-11nuteistųjų sveikatos priežiūrą į pakeitimo skaičius, vnt. – 1
01

5 389,0
(KD
valdymo
lėšos)
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nuostatų
įgyvendinimą

bendrą nacionalinę sveikatos
sistemą
Tobulinti Bausmių vykdymo
sistemos teisinį reguliavimą

Organizuoti ir koordinuoti
Administracinių nusižengimų
teisenos (toliau – ANT)
vykdymą laisvės atėmimo
vietų įstaigose

2. Parengtų ir pateiktų tvirtinti teisės
aktų, kuriuos tvirtina Kalėjimų
departamento direktorius, projektų
skaičius, vnt. – 2
1. Parengtas Nuteistųjų, kuriems
teismo nuosprendžiu paskirta arešto,
terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos bausmė,
paskyrimo į konkrečią laisvės
atėmimo vietų įstaigą tvarkos aprašo
pakeitimo projektas
2. Parengtas Laisvės atėmimo vietose
laikomų asmenų neblaivumo
(girtumo) arba apsvaigimo nuo
psichiką veikiančių medžiagų
nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo
projektas
3. Parengta kinologinės veiklos
laisvės atėmimo vietose tvarkos
aprašo nauja redakcija
4. Parengtų BVK įgyvendinančių
teisės aktų, tvirtinamų KD
direktoriaus įsakymu, dalis, proc. –
100
5. Parengtų teisės aktų,
reglamentuojančių kriminalinės
žvalgybos padalinių veiklą,
pakeitimo projektų skaičius, vnt. – 2
1. Parengtų teisės aktų, reikalingų
ANT vykdyti laisvės atėmimo
vietose, projektų skaičius, vnt. – 2
2. Atlikta laisvės atėmimo vietose
atliekamos ANT stebėsena ir

1–3. Saugumo valdymo
skyrius
4. Resocializacijos skyrius
5. Kriminalinės žvalgybos
analizės skyrius

1. 2020-0701
2,3. 2020-1001
4. 2020-0701
5. 2020-1001

Saugumo valdymo
skyrius

1. 2020-0630
2. 2020-1201
3. 2020-1215
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Įgyvendinti elektroninių
stebėjimo priemonių (apykojų)
taikymo nuteistiesiems, kurie
išvyksta už laisvės atėmimo
vietų įstaigų teritorijų ribų,
bandomąjį projektą

Įvertinti galimybes vykdyti
centralizuotą nuteistųjų,
prižiūrimų probacijos tarnybos
pareigūnų, ir pataisos įstaigose
esančių nuteistųjų (kuriems
suteikta teisė išvykti į namus
be sargybos, taip pat perkeltų į
atvirą koloniją ar pusiaukelės
namus) elektroninį stebėjimą
Bendradarbiaujant su
Nacionaline teismų
administracija, užtikrinti
tinkamą Vaizdo konferencinio
ryšio įrangos veikimą laisvės
atėmimo vietų įstaigose bei
šios įrangos naudojimo plėtrą

parengta apibendrinamoji pažyma su
siūlymais dėl veiklos tobulinimo
3. Suorganizuotas laisvės atėmimo
vietų įstaigų atstovų pasitarimas
ANT taikymo klausimais
1. Pasirašyta sutartis dėl projekto
vykdymo
2. Projekto veiklų įgyvendinimo
dalis, proc. – 100
3. Pasibaigus projektui, atlikta
informacijos analizė ir pateikta
siūlymų dėl elektroninio stebėjimo
priemonių taikymo
Atlikta analizė

1. Suorganizuotas pasitarimas su
Nacionaline teismų administracija ir
laisvės atėmimo vietų įstaigomis dėl
vaizdo konferencijų ryšio įrangos
naudojimo bei vienodos praktikos
formavimo
2. Parengta pažyma su pasiūlymais
dėl vaizdo konferencijų ryšio įrangos
naudojimo plėtros ir vienodos
praktikos formavimo

Saugumo valdymo
skyrius

1. 2020-0201
2-3. 2020-0701

Saugumo valdymo
skyrius
Resocializacijos skyrius
Veiklos organizavimo
skyrius

2020-09-01

Saugumo valdymo
skyrius

1. 2020-1001
2. 2020-1201
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Organizuoti socialinio tyrimo
išvados formos
nepilnamečiams ir metodinių
rekomendacijų išvadai pildyti
parengimą
Identifikuoti atnaujintinus
teisės aktus resocializacijos
srityje ir inicijuoti jų pakeitimą
Užtikrinti bausmių vykdymo
sistemos viešųjų pirkimų
centralizavimą

Vykdyti bausmių vykdymo
sistemos įstaigų savarankiškai
vykdomų viešųjų pirkimų
kontrolę, atliekant patikrinimus
Užtikrinti sklandų perėjimą
prie bendrosios viešojo
sektoriaus finansų valdymo
informacinės sistemos

1. Parengta socialinio tyrimo išvados
nepilnamečiams forma
2. Parengtos metodinės
rekomendacijos dėl socialinio tyrimo
išvados nepilnamečiams formos
pildymo
1. Atlikta teisės aktų analizė
2. Sudarytas teisės aktų pakeitimų
planas
3. Plano įgyvendinimo nustatytais
terminais dalis, proc. – 100
1. Viešųjų pirkimų, kurių vertė
viršija 4000 Eur su PVM, procedūrų,
kurias atliko Kalėjimų departamentas
kaip centrinė perkančioji
organizacija, dalis, proc. – 100
2. Į bausmių vykdymo sistemos
centrinės perkančiosios organizacijos
katalogą įtrauktų naujų sutarčių
skaičius, vnt. – 3
1. Patvirtintas bausmių vykdymo
sistemos įstaigų viešųjų pirkimų
patikrinimų grafikas
2. Atliktų grafike numatytų
patikrinimų dalis, proc. – 100
1. Parengtas ir Finansų ministerijai
pateiktas veiksmų planas dėl
Kalėjimų departamento pasirengimo
pereiti prie bendrosios viešojo
sektoriaus finansų valdymo
informacinės sistemos
2. Finansų valdymo ir apskaitos
posistemio įdiegimo nustatytu laiku
dalis, proc. – 100
3. Bendrosios buhalterinės apskaitos
informacinės sistemos (toliau –

Resocializacijos skyrius

2020-12-15

Resocializacijos skyrius

2020-12-15

Centralizuotas viešųjų
pirkimų skyrius

2020-12-31

Centralizuotas viešųjų
pirkimų skyrius

1. 2020-0401
2. 2020-1231

Finansų skyrius

1. 2020-0128
2. 2020-0622
3. 2020-0831
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Pasirengti centralizuotai atlikti
buhalterinės apskaitos
tvarkymo funkcijas
Siekiant pagerinti Kriminalinės
žvalgybos skyriaus veiklos
kokybę ir nustatyti specialiųjų
mokymų poreikį, atlikti
kriminalinę žvalgybą
vykdančių pareigūnų teorinių ir
specialiųjų žinių patikrinimą
Įvykdžius kriminalinės
žvalgybos veiklos
centralizavimą atlikti
kriminalinės žvalgybos veiklos
kokybės analizę ir identifikuoti
galimas problemas
Pasiūlyti galimus sprendimus
dėl Kalėjimų departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
efektyvesnio planavimo bei
valdomo turto panaudojimo
Įgyvendinti stebėsenos bei
kontrolės iniciatyvą,
užtikrinančią taupų ir racionalų
biudžeto lėšų panaudojimą

BBAIS) įdiegimo gamybinėje
aplinkoje dalis, proc. – 100
Atlikta BBAIS veikimo stebėsena,
parengta ir Finansų ministerijai
pateikta išvada
Kriminalinės žvalgybos pareigūnų,
dalyvavusių patikrinime, dalis, proc.
– 100

Finansų skyrius

2020-09-02

Kriminalinės žvalgybos
valdyba

2020-10-31

Parengta atliktos analizės pažyma ir
pateikta siūlymų

Kriminalinės žvalgybos
analizės skyrius

2020-04-01

1. Inicijuotų sprendimų dėl turto
vienetų, kurie pripažinti netinkamais
naudoti, skaičius, vnt. – 1
2. Atlikta bausmių vykdymo
sistemos įstaigų sujungimo į vieną
juridinį vienetą kaštų ir naudos
analizė ir pateikta siūlymų
1. Parengtų ataskaitų dėl lėšų
panaudojimo rezultatų su pateiktais
siūlymais skaičius, vnt.:
1.1. dėl lėšų darbo užmokesčiui – 3
1.2. dėl lėšų patalpų remontui ir
infrastruktūriniams projektams – 2
1.3. dėl lėšų komunalinėms
paslaugoms ir kitoms išlaidoms – 3
2. Bausmių vykdymo sistemos
kreditorinis įsiskolinimas pagal darbo
užmokesčio straipsnį (2020-12-31) –
0 eurų

Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius

1. 2020-1130
2. 2020-0930

Planavimo,
turto ir 2020-12-31
projektų valdymo skyrius
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Įgyvendinti Lietuvos
Respublikos valstybės
kontrolės ir Lietuvos
Respublikos teisingumo
ministerijos Centrinio vidaus
audito skyriaus
rekomendacijas, skirtas
Kalėjimų departamentui
Inicijuoti pataisos pareigūnų
tarnybinių pažymėjimų
išdavimo tvarkos pokyčius

Rekomendacijų įgyvendinimo
nustatytais terminais dalis, proc. –
100

1. Parengtas pasiūlymas dėl
alternatyvių pataisos pareigūnų
tarnybinių pažymėjimų gamybos
būdų
2. Pateiktas Teisingumo ministerijai
teisės akto pakeitimo projektas dėl
pažymėjimų gamybos pakeitimų
Išanalizuoti teismų praktiką,
1. Parengtas teismų praktikos
nagrinėjant bylas dėl KD ir jam apibendrinimas
pavaldžių įstaigų bei pataisos
2. Parengtų rašytinių rekomendacijų
pareigūnų veiksmų ir
KD pavaldžioms įstaigoms dėl teisės
sprendimų viešojo
aktų taikymo vienodos praktikos
administravimo srityje ir
skaičius, vnt. – 3
parengti metodines
rekomendacijas dėl vienodo
teisės taikymo
Persvarstyti socialinės
Inicijuoto KD pavaldžių įstaigų
reabilitacijos darbuotojų
resocializacijos skyrių darbuotojų
pataisos įstaigose (tardymo
pareigybių aprašymų pakeitimo,
izoliatoriuose) funkcijas,
funkcijas, nesusijusias su socialine
siekiant nesusijusias su
socialine reabilitacija funkcijas reabilitacija, perduodant kitiems
darbuotojams, dalis, proc. – 100
perduoti kitiems įstaigos
darbuotojams
Įvertinti elektroninės pacientų
Atliktas vertinimas ir pateikta
registravimosi pas sveikatos
siūlymų
priežiūros specialistus diegimo
galimybes

Už
rekomendacijų 2020-12-31
įgyvendinimą
KD
direktoriaus
įsakymu
paskirti atsakingi asmenys

Veiklos
skyrius

organizavimo 1. 2020-0701
2. 2020-0901

Veiklos
skyrius

organizavimo 2020-12-31

Veiklos
organizavimo 2020-11-30
skyrius
Resocializacijos skyrius

Veiklos
organizavimo 2020-12-31
skyrius, dalyvaujant
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Saugumo
valdymo
skyriui, Resocializacijos
skyriui ir
Sveikatos
priežiūros
skyriui
Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius
Finansų skyrius
Projekto vadovas

01-0308

Įgyvendinti 2014–2021 m.
1. Parengtas projekto įgyvendinimo
1. 2020-02Europos ekonominės erdvės ir 2020 m. priemonių planas
29
Norvegijos finansinių
2. Pasirašyta projekto sutartis
2. 2020-07mechanizmų programos
01
„Teisingumas ir vidaus
reikalas“ lėšomis finansuojamą
projektą
„Lietuvos bausmių vykdymo
sistemos kokybės gerinimas“
Įgyvendinti Europos komiteto
Nustatytais terminais įgyvendinta
KD
direktoriaus 2020-12-31
prieš kankinimą ir kitokį
Europos komiteto prieš kankinimą ir pavaduotojai,
žiaurų, nežmonišką ar
kitokį žiaurų, nežmonišką ar
už
rekomendacijų
žeminantį žmogaus orumą
žeminantį žmogaus orumą elgesį ar
įgyvendinimą
paskirti
elgesį ar baudimą 2018 m.
baudimą ataskaitoje pateiktų
atsakingi vykdytojai
balandžio 20–27 d. vizito
rekomendacijų dalis, proc. – 100
Lietuvoje ataskaitoje pateiktas
rekomendacijas
Vykdyti laisvės
Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
atėmimo vietų
Inicijuoti sprendimus dėl
1. Moduliuose įrengtų vietų
Planavimo, turto ir
2020-12-31
modernizavimo
Kalėjimų departamentui skirtų nuteistiesiems laikyti skaičius, vnt. – projektų valdymo skyrius
programą ir užtikrinti lėšų turtui įsigyti panaudojimo 64
materialinės
2. Pravieniškių PN-AK saugumo
techninės bazės
priemonėmis modernizuotų sektorių
atnaujinimą
skaičius, vnt. – 1
3. Bausmių vykdymo sistemoje
modernizuotų kompiuterinių darbo
vietų skaičius, vnt. – 100

3 624,0
(iš jų
VIP –
2860)
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Vykdyti investicijų projektą
,,Šiaulių tardymo izoliatoriaus
iškėlimas iš miesto centrinės
dalies į Malavėniukų kaimą 1,
Ginkūnų seniūnija, Šiaulių
rajonas“

1. Nustatytais terminais atliktų
objekto konservavimo darbų dalis,
proc. – 100
2. Parengtas investicijų projektas,
įgyvendinamas viešojo ir privataus
sektorių partnerystės būdu
3. Parengtas viešojo ir privataus
sektorių partnerystės klausimynas

Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius

1. 2020-0831
2–3. 202007-31

Vykdyti investicijų projektą
,,Alytaus pataisos namų
bendrabučio Nr. 2
rekonstravimas“

1. Suorganizuotas statybos darbų
atnaujinimas
2. Projekto įgyvendinimo dalis nuo
įgyvendinimo pradžios, proc. – 54

Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius

2020-12-31

Įvertinti galimybes
Pravieniškių PN-AK atskirame
lokaliame sektoriuje atnaujinti
nebaigtų statyti statinių
komplekso statybos darbus

Atlikta analizė ir pateikta siūlymų

Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius

2020-06-01

Parengti investicijų projekto
„Pravieniškių kalėjimo
statyba“ projektą ir pateikti
derinti Teisingumo ministerijai

Įvykdymo nustatytu laiku dalis, proc.
– 100

Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius

2020-08-31

Plečiant atvirojo tipo įstaigas,
inicijuoti ir įgyvendinti
projektą „Trumpalaikio
laikymo kamerų modulių
įrengimas“

1. Parengtas ir pateiktas derinti
Teisingumo ministerijai projektas
2. Įrengtų papildomų vietų
nuteistiesiems laikyti skaičius, vnt.:
2.1. Pravieniškių pataisos namuose –
5 korpusai, kiekviename iš jų – iki
96 vietų
2.2. Alytaus pataisos namuose – iki
96 vietų
2.3. Marijampolės pataisos namuose
– iki 76 vietų

Planavimo, turto ir
projektų valdymo skyrius

1. 2020-0701
2. 2020-1231
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Šiaulių TI, Alytaus PN, Marijampolės PN ir Pravieniškių PN-AK priemonę vykdo pagal savo 2020 m. veiklos
planuose numatytus veiksmus ir vertinimo kriterijus
01-0310

Užtikrinti pakaitinio
gydymo tęstinumą
asmenims,
patekusiems į laisvės
atėmimo vietų
įstaigas**

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai:
Laisvės atėmimo vietas
aprūpinti įranga, reikalinga
preparatui, naudojamam, kai
yra skirtas pakaitinis gydymas
nuo opioidinės
priklausomybės, dozuoti

1. Įsigytų įrenginių, skirtų pakaitinei Sveikatos priežiūros
1. 2020-11skyrius
terapijai naudojamam preparatui
01
dozuoti (dozatorių), skaičius, vnt. –
2
2. Laisvės atėmimo vietose laikomų
2. 2020-12priklausomų nuo psichiką veikiančių
31
medžiagų asmenų, kuriems laisvės
atėmimo vietose teiktos (teikiamos)
medicininio gydymo nuo
priklausomybių paslaugos,
didėjimas, proc. – 3
Laisvės atėmimo vietų ligoninė priemonę vykdo pagal savo 2020 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus,
terminus ir vertinimo kriterijus
Iš viso

* Bus vykdoma atsižvelgiant į finansavimą
** Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinio veiklos plano priemonė
*** Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano priemonė
_____________________________________

6,0 (iš jų
1 – turtui
įsigyti)

89 393,0

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA
188604955, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 METŲ
VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-07-13 Nr. 1R-217

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Lilija Chrapovickaja, l.e.p., Strateginio planavimo ir stebėsenos
grupė

Sertifikatas išduotas

LILIJA CHRAPOVICKAJA, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-08 15:00:39 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-20 11:56:53 – 2021-11-19 11:56:53

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Asta Malinauskienė, l.e.p., Strateginio planavimo ir stebėsenos
grupė

Sertifikatas išduotas

ASTA MALINAUSKIENĖ, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-08 15:02:25 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-20 18:05:06 – 2021-11-19 18:05:06

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Tauras Rutkūnas, l.e.p., Baudziamosios justicijos grupė

Sertifikatas išduotas

TAURAS RUTKŪNAS, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-08 16:17:02 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-23 15:42:24 – 2021-11-22 15:42:24

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Marius Rakštelis, Vyresnysis patarėjas, Baudziamosios justicijos
grupė

Sertifikatas išduotas

MARIUS RAKŠTELIS, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-08 16:28:58 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-23 15:41:23 – 2021-11-22 15:41:23

Parašo paskirtis

Vizavimas

DETALŪS METADUOMENYS
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Simona Mesonienė, Grupės vadovė, Baudziamosios justicijos
grupė

Sertifikatas išduotas

SIMONA MESONIENĖ, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-08 16:41:59 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-08-09 10:22:47 – 2022-08-08 10:22:47

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Lina Lukoševičiūtė, L.e. kanclerio pareigas

Sertifikatas išduotas

LINA LUKOŠEVIČIŪTĖ, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-13 08:54:59 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

–

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-06-28 12:41:27 – 2022-06-27 12:41:27

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Elvinas Jankevičius, Teisingumo ministras

Sertifikatas išduotas

ELVINAS JANKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-13 15:38:35 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-13 15:38:50 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-05-15 16:15:52 – 2021-05-14 16:15:52

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, į.k. 188604955 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:37:33 iki 2022-09-24
15:37:33

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

–

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

–

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

–

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

–

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.43
dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-13
15:41:00)

Paieškos nuoroda

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2020-07-13 15:41:00 Dokumentų valdymo
sistema Avilys

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJA, Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
(2020-07-14 12:46:11)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-07-14 Nr. (1.40E) 7R-4153

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

2020-07-14 Nr. 1G-6308

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Vera Pocienė, Patarėja

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-14 09:07:35 (GMT+03:00)

Parašo formatas

Xades-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

-

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1309313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-06 10:19:15–2021-11-05 10:19:15

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Asta Malinauskienė, l.e.p.

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-14 09:09:46 (GMT+03:00)

Parašo formatas

Xades-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

-

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1309313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-11-20 18:05:06–2021-11-19 18:05:06

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Lina Lukoševičiūtė, L.e. kanclerio pareigas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-14 11:43:49 (GMT+03:00)

Parašo formatas

Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-14 11:43:55 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie
LR VRM,2.5.4.97=#1309313838373738333135,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-06-28 12:41:27–2022-06-27 12:41:27

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Dokumentų valdymo sistema Avilys

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-14 11:44:58 (GMT+03:00)

Parašo formatas

Xades-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

-

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją

RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-09-25 15:37:33–2022-09-24 15:37:33

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.43

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2020(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
07-14 12:46:11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
2020-07-14 12:46:11 atspausdino Miroslavas Sinkevič
ją atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

