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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
teisės  gauti  informaciją  iš  valstybės  ir  savivaldybės  įstaigų  įstatymu,  Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  teisės  aktais  ir
siekdamas  efektyvaus  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  išorinės  ir  vidinės
komunikacijos priemonių įgyvendinimo:

1. T v i r t i n u  pridedamą Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų 2021 metų išorinės
ir vidinės komunikacijos planą (toliau – Planas).

2. N u r o d a u Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų struktūriniams padaliniams:
2.1. vykdyti Plane numatytas priemones;  
2.2. iki 2022-01-15 pateikti ataskaitą  Kalėjimų departamento Komunikacijos skyriui apie Plane

numatytų priemonių įgyvendinimą. 

Direktorius                                                                                                            Virginijus Kulikauskas

                                                                                    

Vilniaus pataisos namai
GAUTA
2021-03-04 Nr. 2-31



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus
2021 m. kovo       d. įsakymu Nr. V-

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 

2021 METŲ IŠORINĖS IR VIDINĖS KOMUNIKACIJOS
 PLANAS

1. Išorinė komunikacija
Priemonė Vykdytojai Terminas
1.1. Analizuoti,  vertinti Kalėjimų 
departamento prie Teisingumo 
ministerijos (toliau – KD) ir pavaldžių 
įstaigų veiklą ryšių su visuomene srityje, 
laiku reaguoti į tikslinių auditorijų 
elgseną, teikti rekomendacijas dėl vidinės
ir išorinės komunikacijos tobulinimo

KD Komunikacijos 
skyrius

Iki 2021-12-31 
Analizė  vykdoma  nuolat,
rekomendacijos  –  pagal
poreikį 

1.2  Rengti  ir  skelbti  KD  ir  pavaldžių
įstaigų  interneto  svetainėse  informaciją
apie  KD  bei  pavaldžių  įstaigų  veiklą,
rezultatus,  vykdomas  nuteistųjų
resocializacijos  priemones,  socialinius
projektus,  pataisos  pareigūnų  profesinę
patirtį,  siekiant  didinti  pasitikėjimą
bausmių vykdymo sistema

KD Komunikacijos 
skyrius,
KD struktūriniai 
padaliniai,
KD pavaldžios įstaigos  

Iki 2021-12-31 viešoje
erdvėje paskelbtų

informacijų skaičius – 200.

KD pavaldžių įstaigų
parengti pranešimai –

nuolat, bet ne rečiau kartą
per savaitę

1.3. Rengti ir skelbti aktualią informaciją
apie  KD  bei  pavaldžių  įstaigų  veiklą,
vykdomas  nuteistųjų  resocializacijos
priemones, socialinius projektus, pataisos
pareigūnų profesinę patirtį   socialiniame
tinkle „Facebook“

KD Komunikacijos 
skyrius

Iki 2021-12-31

Nuolat, bet ne rečiau kaip
kartą per savaitę 

1.4. Skelbti aktualią informaciją apie KD
bei pavaldžių įstaigų veiklą socialiniame
tinkle „YouTube“

KD Komunikacijos 
skyrius 

Iki 2021-12-31
Pagal poreikį 

1.5.  Teikti  informaciją  žiniasklaidos
atstovams  apie  KD  ir  pavaldžių  įstaigų
funkcijas, veiklą, rezultatus, prevencinius
ir  socialinius  projektus  ir  kitą  oficialią
informaciją

KD Komunikacijos 
skyrius,
KD struktūriniai 
padaliniai, 
KD pavaldžios įstaigos  

Iki 2021-12-31
Pagal poreikį

1.6.  Inicijuoti  socialinius,  edukacinius,
sporto,  kūrybinius  projektus   nuteistųjų
resocializacijos,  visuomenės  požiūrio
pokyčio  į  elgesio  pažangą  darančius

KD Resocializacijos 
skyrius,
KD pavaldžios įstaigos,  
KD Komunikacijos 

Iki 2021-12-31

KD  Resocializacijos
skyrius  –  ne  mažiau  2



nuteistuosius  srityse,  bendradarbiaujant
su  socialiniais  partneriais  (valstybinių
įstaigų,  savivaldybių,  nevyriausybinių
organizacijų  švietimo,  kultūros,  sporto
sričių atstovais). 

skyrius projektai

KD  pavaldžios  įstaigos  –
ne mažiau 2 projektai

1.7. Inicijuoti priemones, skirtas   
pataisos, probacijos pareigūno profesijai 
populiarinti:

- rengti informaciją apie Mokymo centro 
prie Kalėjimų departamento (toliau – 
MC) veiklas, kursantų mokymus, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, 
kompetencijų ugdymo bei socialines 
iniciatyvas;  

-bendradarbiaujant su Lietuvos miestų ir 
rajonų savivaldybėmis, Užimtumo 
tarnyba, kitomis suinteresuotomis 
institucijomis viešinti informaciją apie 
pataisos, probacijos pareigūno profesiją, 
siekiant pritraukti pretendentus rinktis šią
profesiją

- dalyvauti pataisos pareigūno, probacijos
pareigūno profesijos pristatymo 
renginiuose; 

- pristatant profesiją, vykdomas veiklas, 
dalyvauti miestų bendruomenių šventėse,
susitikimuose su visuomene;

-inicijuoti ir skelbti viešojoje erdvėje 
interviu su pareigūnais, darbuotojais, MC
kursantais 

KD Mokymo centras 

  KD Mokymo centras 

KD Mokymo centras, 
KD pavaldžios įstaigos,
KD Komunikacijos 
skyrius

KD Mokymo centras, 
KD pavaldžios įstaigos,
KD Komunikacijos 
skyrius

KD Mokymo centras, 
KD pavaldžios įstaigos,
KD Komunikacijos 
skyrius

Iki 2021-12-31

-pagal poreikį, bet ne 
mažiau kaip 5 

-pagal poreikį, bet ne 
rečiau kaip kartą per 
ketvirtį

-pagal poreikį

-pagal poreikį, bet ne 
rečiau kaip kartą per 
ketvirtį

Bendras paskelbtų interviu 
skaičius – ne mažiau 4

1.8. Inicijuoti informacijos, pateiktos KD 
svetainėje, atnaujinimo darbus

KD Komunikacijos 
skyrius,
KD Veiklos organizavimo 
skyrius 

Iki 2021-06-30

2. Vidinė komunikacija
2.1.  Teikti  aktualią  informaciją  KD
intranete  didinant  darbuotojų
informuotumą   apie  įstaigos  veiklos
naujienas, pokyčius

KD Komunikacijos 
skyrius,
KD struktūriniai 
padaliniai,

Iki 2021-12-31

Pagal poreikį



KD pavaldžios įstaigos  
2.2.  Formuoti  organizacinę  kultūrą
bausmių  vykdymo  sistemoje
(komunikuoti  apie  etikos  principus,
vertybes ir pan.) 

KD Veiklos organizavimo 
skyrius, 
KD Imuniteto skyrius,
KD Komunikacijos 
skyrius

Iki 2021-12-31
Kartą per ketvirtį

2.3. Puoselėti kolektyvų tradicijas:
-  inicijuoti  vidinius  renginius
darbuotojams;  
- pagerbti kolektyvo narius už nuopelnus
profesinėje  veikloje,  pasiektus
laimėjimus laisvalaikiu;
-  inicijuoti  kolektyvų  susitikimus  su
meno, sporto, akademinės bendruomenės
atstovais;
-  dalyvauti  socialinėse  akcijose
(edukacinėse, savanorystės ir kt.)

KD struktūriniai 
padaliniai,
KD pavaldžios įstaigos, 
KD Komunikacijos 
skyrius

Iki 2021-12-31

Ne rečiau kaip kartą per
ketvirtį

2.4. Rengti ir skelbti intranete interviu su
naujais darbuotojais 

KD Komunikacijos 
skyrius, 
KD pavaldžios įstaigos

Iki 2020-12-31 

Kartą per ketvirtį 

_______________________________
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