
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2020 m.                                 d.  

įsakymu Nr.  
 

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS (VEIKLOS ADRESU TECHNIKOS G. 34) 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 
 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 
 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignav

imai 

(tūkst. 

eurų) 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

R-03 001-01-03 Lygtinai paleistų asmenų dalis nuo bendro į laisvę paleistų nuteistų laisvės atėmimo bausme asmenų skaičiaus, proc. – 50. 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 0. 

P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, dalis nuo vidutinio sąrašinio nuteistų asmenų skaičiaus, proc. – 45. 

P-03 001-0102-03 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų mažėjimas (atvejų skaičius 1-am tūkst. įkalintų asmenų) – 6. 

P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 53. 

P-03 001-0102-05 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius – ne mažiau kaip 8. 

P-03 001-0102-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo procentas (ne mažiau kaip) – 63. 

P-03 001-0102-08 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skundų skaičius (skaičiuojant vienam šimtui įkalintų asmenų) – 30. 
P-03 001-0102-09 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) – 70. 

01-02-01 Padidinti socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

Efektyvinti socialinio darbo 

ir socialinės reabilitacijos 

procesą 

 

1. Lyginant su 2019 m.: 

1.1. padidintas įkalintų asmenų, 

atliekančių terminuoto laisvės 

atėmimo bausmę pataisos namų 

lengvosios grupės sąlygomis, skaičius 

proc. – ne mažiau kaip 5; 

1.2. padidintas dirbančių nuteistųjų 

skaičius – ne mažiau kaip 5 proc. 

 

2. Padidintas už pataisos įstaigos 

teritorijos ribų dirbančių nuteistųjų 

skaičius – ne mažiau kaip 4.  

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Resocializacijos ir 

Turto valdymo 

skyriai 

Resocializacijos ir 

Turto valdymo 

skyriai  

 

2020-12-31 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

 

360,0 
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3. Pasirašytų naujų bendradarbiavimo 

sutarčių dėl nuteistųjų įdarbinimo už 

pataisos įstaigos teritorijos ribų 

skaičius – ne mažiau kaip 1. 

4. Inicijuotų paramos gavimo, 

bendradarbiaujant su labdaros ir 

paramos fondais, fiziniais ir 

juridiniais asmenimis atvejų skaičius 

– ne mažiau 30. 

5. Įrengtas „Relaksacijos kambarys“ 

suimtiesiems tardymo izoliatoriuje – 

1. 

6. Organizuota Krizių įveikos 

komandos nariams psichoedukacinė 

paskaita „Kas saugo ir skatina rinktis 

gyvenimą?“, skirta savižudybių ir (ar) 

krizių prevencijai – 1. 

Resocializacijos 

skyrius  

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

2020-04-30 

 

2020-04-30 

Organizuoti nuotolinį darbą 

nuteistųjų resocializacijos 

priemonių vykdymui 

Įsigytų kompiuterių nuotoliniam 

darbui skaičius – 3 vnt. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-08-31 

Sudaryti sąlygas 

suimtiesiems ir 

nuteistiesiems efektyviau 

integruotis į visuomenę ir 

darbo rinką, suteikti žinių 

naudotis ribotos prieigos 

internetu (RIP) 

susipažinimui su viešai 

skelbiamais teisės aktais ir 

informacija iš leidžiamų 

interneto svetainių sąrašo  

Vykdoma suimtųjų ir nuteistųjų, 

besinaudojančių RIP, priežiūra ir 

kontrolė užtikrinant Suimtųjų ir 

nuteistųjų naudojimosi riboto 

interneto prieiga tvarkos aprašo 

nuostatų vykdymą – nuolat. 
 
 

Saugumo valdymo 

ir Resocializacijos 

skyriai 

2020-12-31 

Plėtoti atkuriamąjį 

teisingumą (mediaciją) 

Atrinktų ir perduotų Lietuvos 

probacijos tarnybos mediatoriams 

atvejų skaičius – ne mažiau kaip 1. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

Inicijuoti socialinius, 

edukacinius bei kūrybinius 

projektus, nuteistųjų 

resocializacijos, visuomenės 

požiūrio pokyčio į elgesio 

1. Organizuotų projektų 

bendradarbiaujant su valstybinių 

įstaigų, savivaldybių, nevyriausybinių 

organizacijų, švietimo, kultūros, 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

2020-12-31 
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pažangą darančius 

nuteistuosius srityse 

sporto sričių atstovais skaičius – ne 

mažiau kaip 2. 

2. Pasirašytų naujų sutarčių su 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir 

religinėmis bendruomenėmis skaičius  

– ne mažiau kaip 2. 

3. Savanorių ir nevyriausybinių 

organizacijų organizuojamų renginių 

įstaigoje skaičius – ne mažiau kaip 50. 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

2020-12-31 

 

Didinti pataisos įstaigoje 

socialinės reabilitacijos 

srityje dirbančių darbuotojų 

pareigų prestižą 

 

1. Parengtų ir paviešintų straipsnių 

visuomenės informavimo priemonėse 

socialinės reabilitacijos srities 

darbuotojų profesijos patrauklumui 

skatinti skaičius – 1. 

2. Organizuotų atvirų durų dienų 

pataisos namuose skaičius – 1. 

3. Parengti  ir paskelbti visuomenės 

informavimo priemonėmis, įstaigos 

interneto svetainėje straipsniai apie 

vykdomas nuteistųjų resocializacijos 

priemones, socialinius projektus – ne 

rečiau kartą per savaitę. 

Resocializacijos 

skyrius  

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

 

Gerinti rengiamos 

dokumentinės medžiagos dėl 

suimtiesiems ir 

nuteistiesiems skiriamų 

nuobaudų kokybę 

Dėl nuobaudų skyrimo organizuotų 

Resocializacijos, Saugumo valdymo 

skyrių ir Kalėjimų departamento 

Kriminalinės žvalgybos specialistų 

bendrų pasitarimų skaičius – 2. 

Resocializacijos, 

Saugumo valdymo 

skyriai 

2020-12-31 

Gerinti individualių 

socialinės reabilitacijos planų 

rengimo kokybę 

1. Peržiūrėtų individualių socialinės 

reabilitacijos planų skaičius – ne 

mažiau kaip 20. 

2. Parengtų pažymų su pastabomis ir 

pasiūlymais skaičius – ne mažiau kaip 

1. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

Puoselėti kolektyvines 

tradicijas 

1. Inicijuoti kolektyvo susitikimai 

su meno, sporto, akademinės 

bendruomenės atstovais – ne rečiau 

kaip kartą per ketvirtį; 

2. socialinės akcijos, kuriose 

dalyvauta, – ne mažiau kaip 2. 

Resocializacijos ir 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-12-31 
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Gerinti nuteistųjų ir suimtųjų 

užimtumą 

1. Inicijuotų ir organizuotų naujų 

laisvalaikio užimtumo priemonių 

skaičius – ne mažiau kaip 2. 

2. Vykdomų neformalaus ugdymo 

programos užsiėmimų nuteistiesiems 

krypčių skaičius –  5 (meninė raiška, 

informacinės technologijos, pilietinis 

ugdymas, kraštotyra ir karjera, 

etnokultūra) programos kryptis. 

3. Organizuoti religinio pobūdžio 

renginiai su tikėjimą liudijančiais 

savanoriais – ne rečiau kaip 1 kartą 

per ketvirtį. 

4. Organizuotos Kauno krepšinio 

lygos pirmenybės įstaigoje – pagal 

patvirtintą tvarkaraštį. 

5. Parengtų atmintinių suimtųjų ir 

nuteistųjų artimiesiems apie įstaigos 

veiklas resocializacijos, pozityvaus 

laisvalaikio organizavimo srityse 

skaičius – 2. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

Organizuoti laipsnišką 

socialinės reabilitacijos 

srityje dirbančių specialistų 

funkcijų diferencijavimą 

1. Parengtų tarnybinių pranešimų dėl 

Resocializacijos skyriaus specialistų 

pareigybių diferencijavimo skaičius  

 

2. Sukurta vertintojų komanda – 1. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-07-15 

 

 

 

2020-08-31 

Užtikrinti elektroninės 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo metodikos 

„OASYS“ versijos 

naudojimą 

Atliktų elektroninių nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimų versijų dalis 

proc. – 60. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

 

 

 

Užtikrinti lygtinio paleidimo 

iš įstaigos sklandų 

organizavimą, įgyvendinant 

naujos redakcijos Bausmių 

vykdymo kodekso nuostatas 

1. Organizuotų bendrų pasitarimų su 

Resocializacijos skyriaus 

specialistais ir nuteistaisiais dėl 

lygtinio paleidimo nuostatų taikymo 

skaičius – 1. 

2. Paskelbtų kvietimų visuomenės 

atstovams dalyvauti Lygtinio 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

2020-05-31  

 

 

2020-05-31 
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paleidimo iš pataisos įstaigos 

komisijos veikloje (kreipiantis į 

įvairias įstaigas bei organizacijas, 

savanorius, švietimo, mokslo įstaigų 

atstovus, pasitelkiant regioninę 

spaudą, kitas žiniasklaidos 

priemones) skaičius – 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuoti suimtuosius ir 

nuteistuosius apie naujos 

redakcijos Bausmių 

vykdymo kodekso ir 

Suėmimo vykdymo įstatymo 

nuostatų įgyvendinimą 

1. Organizuotų susirinkimų su 

suimtaisiais ir nuteistaisiais apie 

Bausmių vykdymo kodekso 

pasikeitimus nuo 2020 m. liepos 1 d. 

ir Suėmimo vykdymo įstatymo 

nuostatų įgyvendinimą skaičius – 4. 

2.Atnaujinta informacija kamerose 

esančiuose segtuvuose – 100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-06-30  

Užtikrinti darbuotojų, 

dirbančių su nepilnamečiais, 

apmokymą dirbti su 

nepilnamečiams skirta 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo metodika 

Darbuotojų, apmokytų dirbti su 

metodika, dalis proc. – 90. 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

 

 

Dalyvauti projektinėse 

veiklose: 

1. partnerio teisėmis projekte  

„Climb over“ (Erasmus+), 

bendradarbiaujant su 

asociacija „Aktyvus 

jaunimas“. 

2. Padėti įgyvendinti 

„SUPER bičiulystės“ 

programą, skirtą 

išeinantiems iš pataisos 

namų nuteistiesiems. 

3. Dalyvauti VšĮ „Prirašytos 

rankos“ įstaigoje vykdomose 

projektinėse veiklose“. 

 

 

1. Darbuotojų, dalyvavusių „Climb 

over“ partnerių susitikimuose skaičius 

– ne mažiau kaip 2. 

 

 

2. Programoje dalyvavusių nuteistųjų 

skaičius – ne mažiau kaip 4. 

 

 

 

Veiklų, kuriose dalyvauta, skaičius – 

ne mažiau kaip 2. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 
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  Bendradarbiaujant su 

rinkimų komisijomis, 

tinkamai organizuoti 

išankstinį balsavimą Lietuvos 

Respublikos Seimo 

rinkimuose, užtikrinti 

tinkamą politinės reklamos 

sklaidą bei rinkiminės 

kampanijos agitacijos metu– 

kandidatų į Lietuvos 

Respublikos Seimą galimybę 

susitikti su nuteistaisiais 

Pasirengimo rinkimams 

organizacinių priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

2020-10-11  

Organizuoti socialinio 

projekto „Žalioji oazė“ 

veiklas 

Asmenų, dalyvavusių projekto 

veikloje, skaičius – 25. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31  

  Mažinti nuteistų ir suimtų 

užsieniečių atskirtį  

1. Užsieniečių, dalyvavusių 

užimtumo priemonėse, skaičius – 

100 proc. 

2. Atnaujinta ir paskelbta 

užsieniečiams informacija užsienio 

kalbomis (anglų ir rusų k.) – 100 

proc. 

3. Naujai atvykusiems užsieniečiams 

parengta ir pateikta informacija apie 

galimybę kreiptis į savo šalies 

ambasadą arba konsulatą – 100 proc. 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

2020-12-31 

 

 

2020-09-01 

 

 

 

2020-09-01 

 

 

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 

Parengti ir vykdyti  

2020 metų Kauno NTI-PN 

narkotikų kontrolės ir 

vartojimo prevencijos 

priemonių planą. 

1. Parengtas 2020 m. Kauno NTI-PN 

narkotikų kontrolės ir vartojimo 

prevencijos priemonių planas. 

2. Įgyvendintos šio plano priemonės  

– 100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai  

2020-03-02 

 

 

2020-12-31 

 

0 

Organizuoti edukacinę 

priemonę Tarptautinei kovos 

su narkomanija ir narkotikų 

kontrabanda dienai pažymėti 

Organizuotų renginių skaičius – 1. Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31  
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(perkusorių) 

apyvartos kontrolę, 

materialinį techninį 

aprūpinimą 

01-02-03 Plėtoti 

priklausomybių 

reabilitacijos 

programos taikymą 

laisvės atėmimo 

vietose 

Stiprinti Resocializacijos 

skyriaus specialistų 

kompetencijas ir gebėjimus 

motyvuoti nuteistuosius 

dalyvauti elgesio pataisos 

programose 

1. Užtikrinti specialistų dalyvavimą 

Kalėjimų departamento 

organizuojamuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose dėl 

priklausomybių reabilitacijos taikymo 

– 100 proc.. 

2. Programose dalyvaujančių 

nuteistųjų skaičiaus padidėjimo dalis 

proc. – 5. 

3. Dalyvavusių elgesio pataisos 

programoje ,,Nuteistųjų socialinių 

įgūdžių ugdymas“ nuteistųjų 

programoje skaičius – ne mažiau kaip 

10. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

01-02-08 Plėtoti laisvės 

atėmimo vietose 

socialinių įgūdžių 

lavinimo programas 

Organizuoti suimtųjų ir 

nuteistųjų dalyvavimą 

Kalėjimų departamento 

parengtoje programoje, 

skirtoje nuteistųjų ir suimtųjų 

socialiniams įgūdžiams 

lavinti. 

Programoje dalyvavusių suimtųjų ir 

nuteistųjų skaičius – 10.  

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31  

01-02-12 Įsigyti priemones, 

skirtas nuteistiesiems 

neleidžiamų turėti 

daiktų patekimo į 

laisvės atėmimo 

vietas užkardymui 

stiprinti 

Reorganizavus įstaigą, 

pakeisti apsaugos ir 

priežiūros postų planą. 

Pakeistas apsaugos ir priežiūros postų 

planas, nukreipiant pareigūnus 

nuteistųjų veiksmingesnei priežiūrai 

užtikrinti – 1. 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2020-09-01  

Vykdyti draudžiamų 

nuteistiesiems ir suimtiesiems 

turėti daiktų patekimo į 

įstaigą prevencines 

priemones 

1. Atliktų įvažiuojančio į įstaigą 

transporto kontrolinių patikrinimų 

skaičius  –  ne mažiau kaip 20. 
2. Pasitelkus specialiai apmokytus 

šunis, įstaigoje atliktų teritorijos bei 

patalpų apžiūrų ir kratų siekiant 

surasti narkotines ir psichotropines 

medžiagas bei kitus neleistinus 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

Saugumo valdymo 

skyrius  

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 
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nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti 

daiktus, skaičius – ne mažiau kaip 8.  
3. Atliktų nuteistųjų, besimokančių 

mokymosi įstaigose už pataisos namų 

ribų, patikrinimų skaičius – ne mažiau 

kaip 10. 

4. Organizuotų bendrųjų kratų 

skaičius – ne mažiau kaip 4. 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

2020-12-31 

 

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

VEIKLOS METODUS 
 

01-03-01 Vykdyti saugų ir 

veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų 

valdymą 

Karantino dėl koronaviruso 

(COVID-19) plitimo grėsmės 

laikotarpiu užtikrinti saugias 

ir sveikas darbuotojų darbo 

sąlygas ir nuteistųjų bei 

suimtųjų saugias laikymo 

sąlygas 

KD nurodymų ir rekomendacijų, 

užtikrinant sklandžią įstaigos veiklą 

valstybės lygio ekstremalios 

situacijos, paskelbtos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. 

vasario 26 d. nutarimu Nr. 152,  

metu, įgyvendinimas – 100 proc. 

Visų struktūrinių 

padalinių vadovai 

pagal savo 

kompetenciją 

Iki 

ekstremalios 

situacijos 

atšaukimo 

1936,0 

Pasirengti Kauno 

nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų 

reorganizavimui, įstaigą 

prijungiant prie Kauno 

tardymo izoliatoriaus 

Per nustatytus terminus įgyvendintos 

Pasirengimo Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

reorganizavimui prijungiant juos prie 

Kauno tardymo izoliatoriaus plano 

priemonės – 100 proc. 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

  

2020-07-31 

 

 

 

Vykdyti priemones 

kriminogeninės būklės 

įstaigoje gerinimui 

1. Parengtas kriminalinės subkultūros 

apraiškų mažinimo planas – 1. 

 

2. Kriminalinės subkultūros apraiškų 

mažinimo plano priemonių 

vykdymas proc. – 100. 

 

3. Parengtas įstaigos fizinės apsaugos 

organizavimo priemonių ir 

prevencinių veikų planas valstybės 

lygio ekstremalios situacijos 

paskelbimo metu – 1. 

4. Suimtųjų ir nuteistųjų savižudybių 

ir bandymų nusižudyti atvejų 

skaičius – 0. 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

2020-02-07 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

2020-04-03 

 

 

 

 

2020-12-31 
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Organizuoti ir vykdyti 

priemones, mažinančias 

nuteistųjų pabėgimų riziką 

Elektroninio stebėjimo priemonių 

taikymo už įstaigos teritorijos ribų 

išvykusiems nuteistiesiems atvejų 

skaičius – ne mažiau kaip 20. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2020-12-31 

Stiprinti nuteistųjų, kuriems 

suteikta teisė išvykti už 

pataisos įstaigos ribų, 

kontrolę 

1. Inicijuotų susitikimų su teritorinių 

policijos komisariatu vadovu dėl 

papildomų kontrolės priemonių 

aptarimo ir įgyvendinimo, skaičius – 

1 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2020-09-01 

Mažinti suimtųjų ir 

nuteistųjų skundų skaičių  

1. Dinaminės priežiūros vykdymo 

intensyvinimui atliktų patikrinimų 

dėl dienotvarkės laikymosi skaičius – 

ne mažiau kaip 1 patikrinimas per 

mėnesį. 

2. Pagal poreikį suteikta asmeninė 

pagalba suimtiesiems ir 

nuteistiesiems – 100 proc.  

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

2020-12-31 

Organizuoti pareigūnų 

praktinius mokymus 

(pratybas) veikti ypatingų 

situacijų metu (riaušės, įkaitų 

paėmimas, pareigūno 

užpuolimas ir pan.) 

1. Organizuotų pratybų skaičius – 1 

2. Pratybose dalyvavusių pareigūnų 

skaičius – ne mažiau 30 proc. 

pareigūnų. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2020-12-31 

Užtikrinti nuolatinį vaizdo 

registratorių naudojimą 

Saugumo valdymo skyriaus 

pareigūnų tarnybos metu 

Vaizdo registratoriais užfiksuota visų 

suimtųjų ar nuteistųjų padarytų 

pažeidimų dalis proc. – ne mažiau 

kaip 50. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2020-12-31 

Įvertinti nuteistųjų ir 

suimtųjų judėjimo įstaigos 

viduje srautus ir juos 

optimizuoti, kad būtų 

sumažintos pareigūnų 

užpuolimo ir kitų teisės 

pažeidimų rizikos 

1. Parengta ir pateikta įstaigos 

direktoriui pažyma su siūlymais dėl 

srautų optimizavimo – 1. 

2. Siūlymų įgyvendinimas – 100 

proc. 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

2020-10-01 

Vykdyti priemones, 

užtikrinančias taupų ir 

1. Sumažinta (lyginant su 2019 m.) 

įstaigos komunalinių paslaugų 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 
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racionalų biudžeto lėšų 

panaudojimą 

sąnaudų dalis proc. – ne mažiau kaip 

5. 

2. Savarankiškai atliekamų pirkimų 

skelbiamos apklausos būdu dalis 

proc.– ne mažiau nei 50 nuo visų 

atliktų pirkimų. 
3. Likviduoti teisės aktų nustatyta 

tvarka įstaigos funkcijoms vykdyti 

nereikalingą ir (ar) netinkamą naudoti 

ilgalaikį turtą. 

4. Biudžeto lėšų kreditorinis 

įsiskolinimas darbo užmokesčio 

straipsnyje  – 0 eurų. 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

Iki 2020-12-31 

 

 

 

2020-12-31 

 

Užtikrinti įstaigos vienetinių 

pirkimų paraiškų teikimą 

Kalėjimų departamentui 

pirkimų procedūroms atlikti 

Vienetinių pirkimų paraiškų 

pateikimas Kalėjimų departamentui 

kaip centrinei perkančiajai 

organizacijai – 100 proc. 

Visi struktūriniai 

padaliniai pagal 

savo kompetenciją 

 

2020-12-31 

 

Užtikrinti, kad įstaiga įsigytų 

prekes, paslaugas ar darbus 

per bausmių vykdymo 

sistemos centrinės 

perkančiosios organizacijos 

katalogą, kai jame yra 

paskelbtos preliminarios 

pirkimo sutartys reikalingoms 

įsigyti prekėms, paslaugoms 

ar darbams 

Prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas 

per bausmių vykdymo sistemos 

centrinės perkančiosios organizacijos 

katalogą – 100 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

Įgyvendinti Europos komiteto 

prieš kankinimą ir kitokį 

žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį žmogaus orumą 

elgesį ar baudimą delegacijos 

rekomendacijas 

Nustatytais terminais įgyvendinta 

Europos komiteto prieš kankinimą ir 

kitokį žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį žmogaus orumą elgesį ar 

baudimą rekomendacijų dalis – iki 

100 proc. (pagal turimus 

asignavimus) 

Saugumo valdymo 

skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Iki 2020-12-31 

Užtikrinti įstaigos darbuotojų 

pasirengimo civilinės saugos 

srityje tobulinimą 

1. Organizuoti įstaigos darbuotojų 

civilinės saugos mokymai darbo 

vietoje pagal Kauno NTI-PN 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

Iki 2020-12-31 
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darbuotojų civilinės saugos mokymo 

tvarkos aprašą – 1. 

Užtikrinti Priešgaisrinės 

saugos 2020-2023 m. 

priemonių plano priemonių 

įgyvendinimą nustatytais 

terminais. 

 

11. Priemonių plano2020 metams 

numatytų priemonių įgyvendinimas 

per nustatytus terminus – 100 proc. 

2. Parengta ataskaitų apie plano 

priemonių įgyvendinimą – 2. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 

Organizuoti priešgaisrinės 

saugos pratybas 

1. Organizuotų pratybų skaičius – 1. 

2. Pratybose dalyvavusių darbuotojų 

skaičius – visi pratybų metu dirbantys 

(išskyrus postuose vykdančius 

tarnybą pareigūnus). 

3. Parengta pažyma (ataskaita) apie 

organizuotas priešgaisrinės saugos 

pratybas – 1. 

Turto valdymo 

skyrius 

2020-12-31 

Organizuoti pareigūnų, kitų 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, kvalifikacijos 

tobulinimą 

1. Įgyvendintų 2019–2020 metų 

pataisos pareigūnų mokymo tarnybos 

vietoje plano priemonių dalis proc. – 

100. 

2. Įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių 

kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus 

per metus, dalis – ne mažesnė kaip 30 

proc.  

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-12-31 

 

 

 

2020-12-31 

Tobulinti elektroninių 

dokumentų valdymo procesus 

1. Perkeltų į dokumentų valdymo 

sistemą DocLogix popierinių 

dokumentų pagrindu vykdomų 

procesų skaičius – ne mažiau kaip 3. 

2. Organizuotas darbuotojų, 

neturinčių prisijungimo prie 

dokumentų valdymo sistemos, 

supažindinimas su direktoriaus 

įsakymais įstaigos suteiktais 

elektroninio pašto adresais 

dokumentų valdymo sistemos 

priemonėmis.  

3. Parengtų elektroninių dokumentų 

skaičiaus nuo bendro įstaigoje 

parengtų dokumentų skaičiaus 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

 

 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-12-31 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

2020-12-31 
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padidėjimo (lyginant su 2019 m.) 

dalis proc. – ne mažiau nei 10 proc. 

Gerinti mikroklimatą 

įstaigoje  

1. Parengtas Valstybinėms, 

šventinėms ir atmintinoms dienoms 

paminėti renginių planas –1. 

2. Plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas proc. – 100. 

3. Atnaujintų (suremontuotų) 

darbuotojų darbo vietų skaičius – ne 

mažiau kaip 4. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

Turto valdymo ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

2020-03-25 

 

 

2020-12-31 

 

2020-12-31 

01-03-02 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį 

aprūpinimą 

Vykdyti remonto darbus, 

susijusius su Lukiškių  

TI-K laikomų asmenų 

iškėlimo į kitas laisvės 

atėmimo vietų įstaigas plano 

įgyvendinimu 

1. Inicijuotas pataisos namų 4-o 

aukšto lengvosios grupės patalpų, 

skirtų suimtųjų laikymui, remonto 

darbų pirkimas. 

2. Užtikrinti atliekamų remonto darbų 

kontrolę dėl atitikties projektiniams 

sprendimams 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

Turto valdymo 

skyrius 

2020-06-01 

 

 

 

2020-12-31 

 

398,0 

Atnaujinti įstaigos inžinerines 

ir technines priemones 

1. Atliktų apsauginės signalizacijos, 

vaizdo stebėjimo ir durų praėjimo 

kontrolės sistemų techninės būklės 

įvertinimų skaičius – ne mažiau kaip 

1. 

2. Įrengtų pataisos namų valgyklos 

patalpose vaizdo stebėjimo kamerų 

skaičius – 2. 

3. Atnaujintų pataisos namų Sveikatos 

priežiūros patalpų koridoriuje vaizdo 

stebėjimo kamerų skaičius – 1. 

4. Įrengtas papildomas kompiuteris 

vaizdo stebėjimui techninių 

priemonių apsaugos valdymo pulte – 

1. 

5. Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų 

tardymo izoliatoriaus 

pasivaikščiojimų kiemeliuose 

skaičius – 1. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

2020-12-31 

 

 

01-03-05  Teikti teisės aktų 

nustatytas mokamas 

paslaugas 

Pagal įstaigos nekilnojamojo 

turto nuomos parduotuvės  

nuteistiesiems veiklai sutartį 

1. Pajamos, gautos iš įstaigos patalpų 

nuomos – 1640 eurų. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 2,0 
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nuteistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas 

Pravieniškių 

gyvenvietei 

aprūpinti nuteistuosius ir 

suimtuosius maisto 

produktais, pramoninėmis 

prekėmis ir būtiniausiais 

reikmenimis 

2. Pajamų už patalpų nuomą 

panaudojimas įstaigoje laikomų 

nuteistųjų ir suimtųjų darbo 

užmokesčiui – 100 proc. 

Iš viso  2696,0 

 

_____________________ 


