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DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL  NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME RESOCIALIZACIJOS

REFORMOS LIETUVOJE KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
PATVIRTINIMO

2021 m.            d. Nr. V-
Vilnius

Siekdamas  tinkamai  įgyvendinti  Nuteistųjų  laisvės  atėmimo  bausme  resocializacijos
reformos  Lietuvoje  koncepciją,  patvirtintą  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  direktoriaus  2021  m.  sausio  7  d.
įsakymu Nr. V- 5 „Dėl Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje
koncepcijos  patvirtinimo“  bei  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2020 m.
rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-260 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ pateiktus siūlymus:

1. T v i r t i n u  pridedamą Nuteistųjų  laisvės  atėmimo  bausme  resocializacijos
reformos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Planas).

2. P a v e d u :
  2.1.  Plane  nurodytiems  Kalėjimų  departamento  administracinių  padalinių,  Kalėjimų

departamentui  pavaldžių  įstaigų  vadovams  bei  valstybės  įmonės  ,,Mūsų  amatai“  direktoriui
užtikrinti Plane nurodytų priemonių įgyvendinimą;

  2.2.  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti
Kalėjimų  departamento  administracinių  padalinių  vadovus,  pavaldžias  įstaigas  bei  valstybės
įmonę ,,Mūsų amatai“ ir šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento internetiniame puslapyje.

Direktorius                                 Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2021 m.   gegužės          d.
įsakymu Nr. 

NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME RESOCIALIZACIJOS REFORMOS LIETUVOJE KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANAS

Įgyvendinant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2021 m.
sausio 7 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtintą Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepciją (toliau – Koncepcija) parengtas
Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Planas).

Šio Plano tikslas  –  numatyti  konkrečias  priemones,  orientuotas  į  išsamios situacijos  nuteistųjų resocializacijos  srityje  analizės  atlikimą,  gautų
rezultatų apibendrinimą, pasiūlymų (metmenų, modelių) parengimą bei įgyvendinimo strategijų numatymą, siekiant užtikrinti, kad resocializacijos procesas
maksimaliai atlieptų kiekvieno nuteistojo individualius poreikius, mažintų nuteistųjų kriminalinio elgesio ateityje riziką bei sudarytų prielaidas asmenims,
atlikusiems laisvės atėmimo bausmes lengviau integruotis į gyvenimą laisvėje.

Iki Koncepcijos parengimo Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje (toliau – BVS) resocializacijos padaliniuose numatytos 324 pareigybės, iš kurių
užimtos 265 pareigybės – net 18,2 proc. pareigybių nėra užpildytos. Nors Koncepcijoje išryškinamas svarbus specialistų vaidmuo nuteistųjų laisvės atėmimo
bausmėmis socialinės reabilitacijos procese, tačiau nuo bendro patvirtintų pareigybių skaičiaus (3776) visoje bausmių vykdymo sistemoje tik 8,6 proc. sudaro
resocializacijos padaliniuose esančių pareigybių skaičius, o užimtų pareigybių skaičius siekia tik 8 proc. nuo visų užimtų pareigybių BVS. Būtina nuosekliai
didinti resocializacijos funkcijas vykdančių darbuotojų skaičių, siekiant, kad 2023 m. tai sudarytų 25 proc. nuo visų BVS dirbančiųjų skaičiaus. 

Dėl 2018 m. pabaigoje – 2019 m. pradžioje vykdytų reformų BVS dalis patyrusių, aukštą kvalifikaciją ir reikiamą išsilavinimą turinčių specialistų,
ypač psichologų, nutraukė darbo sutartis, kita ženkli dalis – perėjo į kitas pataisos pareigūno pareigas tam, kad išliktų statutiniais valstybės tarnautojais.
Reformos sąlygojo bausmių vykdymo sistemoje nestabilias darbo sąlygas, tai lėmė, jog bausmių vykdymo sistemos darbuotojo statusas tapo nepatrauklus,
nekonkurencingas, o tai suponavo prastėjančią darbo kokybę nuteistųjų resocializacijos srityje bei ženklų profesionalių specialistų skaičiaus sumažėjimą.
2018-01-01 bausmių vykdymo sistemos psichologinėje tarnyboje  pilnai sukomplektuotos 56 pareigybės (iš  jų 52 – privalomą magistro laipsnį turintys
specialistai). Po reformos ir pareigybių išstatutinimo BVS liko 45 psichologų pareigybės, iš kurių 16 neužimtų, tai  sudaro 35,6 proc., o privalomą magistro
laipsnį turinčių specialistų šiuo metu dirba tik 17. 

Resocializacijos padaliniuose būtinas diferencijavimas tarp darbuotojų bei jų vykdomos veiklos plėtojimas, kuris pradėtas 2020 metais. Įsteigtos
specialistų vertintojų grupės 5 pataisos įstaigose: Vilniaus pataisos namuose, Marijampolės pataisos namuose, Alytaus pataisos namuose, Kauno tardymo
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izoliatoriuje ir Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje. Reikalinga tęsti darbuotojų diferencijavimo procesą pagal atliekamas funkcijas ir užtikrinti
būtinų funkcijų (veiklos sričių) plėtrą. Kuriant naujas pareigybes būtina išnaudoti esamų BVS neužimtų pareigybių rezervą. 

Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikoma vidutiniškai 5424 nuteistųjų / suimtųjų. Iki šiol nuteistieji laisvės atėmimo bausmės atlikimui skirstomi
neturint aiškių kriterijų, neatsižvelgiant į bausmės trukmę, nuteistojo pastovią gyvenamąją vietą ir kitus svarbius kriterijus. Laisvės atėmimo vietose nuteistieji
gyvena  bendrabučio tipo patalpose, kas sąlygoja kriminalinės subkultūros egzistavimą, nuteistųjų laikymo sąlygos neretai neatitinka keliamų reikalavimų dėl
vietų stokos ir senų prieš kelis dešimtmečius statytų pastatų. Iš viso laisvės atėmimo vietų įstaigose nuteistiesiems numatyta 7231 gyvenamosios vietos, iš jų
tik  1615  priskirtinos  kamerų  tipo  gyvenamosioms  patalpoms  (iki  4  vietų),  o  tai  sudaro  tik  22,3  proc.  visų  gyvenamųjų  patalpų  ir  dažniausiai  šios
gyvenamosios patalpos skirtos užtikrinant izoliaciją tarp suimtųjų, karantinavimą tardymo izoliatoriuose ar sergantiems nuteistiesiems / suimtiesiems Laisvės
atėmimo vietų ligoninėje. Esamos bendrabutinio tipo gyvenamosios patalpos neužtikrina nuteistųjų resocializacijos proceso individualizavimo ir tinkamo
nuteistųjų diferencijavimo (nuteistųjų paskirstymo planavimo).

Viena iš esminių nuteistųjų sėkmingos resocializacijos proceso dalių – nuteistųjų / suimtųjų kryptingas užimtumas. Bendras laisvės atėmimo vietų
įstaigose įdarbintų nuteistųjų skaičius sudarė 1671 (2019 m.) ir 1824 (2020 m. ). Dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ padėties (vykdomo restruktūrizavimo)
įdarbintų nuteistųjų skaičius padidėjo tik 1,3 proc. (2019 m. pabaigoje dirbo 964, 2020 m. pabaigoje – 977). Nors už įstaigos ribų dirbančių nuteistųjų skaičius
padidėjo nuo 206 (2019 m.) iki 257 (2020 m.), tačiau darbinė veikla nėra maksimaliai vykdoma: nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be
palydos yra 202, atvirose kolonijose apgyvendinti 293 nuteistieji, t. y. bendrai už įstaigų ribų integravimui į visuomenę rengiami 495 nuteistieji. Skaičius tokių
nuteistųjų turėtų būti  nuosekliai  didinamas,  tokiu būdu užtikrinant  kryptingą užimtumą ir  pasirengimą integracijai  į  darbo rinką.  Skatintinas  aktyvesnis
nuteistųjų dalyvavimas švietimo sistemoje, kuomet iš esmės daugumos patenkančių į laisvės atėmimo vietas nuteistųjų išsilavinimas per menkas darbo rinkoje
pretenduoti į kvalifikuotas darbo vietas. Besimokančiųjų nuteistųjų bendrojo ugdymo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose fiksuota 1852, iš jų 944 gavo
mokslo baigimo pažymėjimus. 

Tęstinas ir specialaus padalinio – pusiaukelės namų – veiklos modelio plėtojimas. Vilniaus pataisos namuose įsteigtos 35 vietos, 2020 metais vietų
skaičius padidintas iki 85 vietų,  Alytaus pataisos namuose įrengta 20 vietų,  Marijampolės pataisos namuose – 20,  Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje
kolonijoje – 20. Iš viso pusiaukelės namuose 2020 metų pabaigoje įrengtos – 145 vietos,  tačiau esamos vietos nėra užpildytos, pats perkėlimo į pusiaukelės
namus mechanizmas reikalauja aiškaus ir nuoseklaus reglamentavimo įtvirtinimo. 

Keistinas pareigūnų ir nuteistųjų atviroje kolonijoje ir pusiaukelės namuose skaičiaus santykis,  kadangi šiandieninė situacija netenkina konkrečios
pataisos įstaigos poreikių, kad nuteistųjų resocializacija ir priežiūra būtų efektyvi. Pažymėtina, jog atvirosios kolonijos šiuo metu veikia prie Pravieniškių
pataisos namų ir Alytaus pataisos namų (artimiausiu metu pradės veikti Marijampolės pataisos namuose (78 gyvenamosios vietos)).  Alytaus pataisos namų
atviroje kolonijoje bausmę atlieka apie 90 nuteistųjų, su kuriais dirba (prižiūri, vykdo resocializaciją) 2 – 3 darbuotojai. Darbuotojų ir nuteistųjų santykis 1:30
(45). Pusiaukelės namuose prie Alytaus pataisos namų laisvės atėmimo bausmę atlieka 18 nuteistųjų – su jais dirba 5 darbuotojai. Darbuotojų ir nuteistųjų
santykis 1:4. Pravieniškių pataisos namų atviroje kolonijoje bausmę atlieka apie 190 nuteistųjų – su jais dirba 9 darbuotojai. Darbuotojų ir nuteistųjų santykis
1:21. Pusiaukelės namuose bausmę atlieka apie 20 nuteistųjų – su jais dirba 5 darbuotojai. Darbuotojų ir nuteistųjų santykis 1:4. Tuo tarpu Norvegijos, iš
kurios ir  perimama geroji patirtis, pusiaukelės namuose darbuotojų ir nuteistųjų skaičiaus santykis – 1:1. 
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Viena iš prioritetinių veiklų laikytina priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programos aktyvesnis įgyvendinimas.
2020 m. pabaigoje laisvės atėmimo įstaigose psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį diagnozė nustatyta 517 suimtųjų/nuteistųjų (9,5 proc. visų
laikomų asmenų), 2019 m. – 554 asmenims ( 9,2 proc.). 2020 m. laisvės atėmimo vietų įstaigose laikyti 1075 asmenys, kuriems diagnozuotos psichikos ir
elgesio  sutrikimo  diagnozės  vartojant  narkotines  ar  psichotropines  medžiagas  -  priklausomybė  opioidams,  kanabinoidams,  raminamiesiems  ir
migdomiesiems, kokainui, stimuliatoriams ir kofeinui, haliucinogenams, lakiosioms medžiagoms ir kelioms narkotinėms ar psichoaktyvioms medžiagoms. Tai
sudarė 19,8 proc. nuo visų laikomų asmenų. Atitinkamai 2019 m. – tokių asmenų 1331 arba 21,7 proc.

Įkalintų asmenų, sėkmingai baigusių Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų reabilitacijos programą: 2019 m. – 61 asmuo, o 2020
m. – 67 asmenys. Ši priklausomybių reabilitacijos programa taikoma 4 laisvės atėmimo vietų įstaigose, kuriuos įsteigti specializuoti reabilitacijos centrai
(Vilniaus PN – 12 vietų, Pravieniškių PN-AK – 30 vietų, Marijampolės PN – 20 vietų, Panevėžio PN – 14 vietų). Iš viso šiuo metu numatyta tik 76 vietos,
kurių nepakanka užtikrinti būtiną nuteistųjų gydymą ir reabilitaciją. Dėl vykstančios rekonstrukcijos iš esmės apribotos priklausomybių reabilitacijos centro
veiklos galimybės Alytaus pataisos namuose, neužtikrinamas pakankamas poreabilitacinių grupių formavimas pataisos įstaigose  bei gydymo ir reabilitacijos
prieinamumas tose pataisos įstaigose, kuriose nėra šiuo metu veikiančių specializuotų reabilitacijos centrų.

Akcentuotina  savanoriškos  veiklos  svarba  bausmių  vykdymo  sistemoje,  o  ilgalaikėje  perspektyvoje  –  kryptingas  savanoriškos  veiklos
koordinavimas. Tai galėtų suponuoti reglamentuota tvarka, tačiau iki šiol bausmių vykdymo sistemoje yra reglamentuota savanoriška veikla tik probacijoje, o
laisvės atėmimo vietų įstaigose tokios tvarkos stokojama. Įžvelgtina savanoriškos veiklos plėtojimo bausmių vykdymo sistemoje aktuali niša – savanorių /
nevyriausybinių organizacijų prisidėjimas prie socialinių paslaugų teikimo savo kompetencijomis padedant rengtis nutiestiesiems lygtiniam paleidimui arba
išėjimui į laisvę pasibaigus bausmės atlikimo laikui. Vienas iš svarbiausių prioritetų Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d.
įsakymu Nr.  A1-939/1R-324 ,,Dėl  iš  pataisos  įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos  tvarkos aprašo patvirtinimo“,  įgyvendinimas
bausmių vykdymo sistemoje, kuomet  nuo 2021-01-01 kiekvienoje pataisos įstaigoje kvalifikuoti socialiniai darbuotojai rūpinasi nuteistojo asmens integracija
(asmens dokumentų parengimo, psichosocialinės pagalbos, gyvenamosios vietos paieškos, ryšių su artimaisiais atkūrimo ir kitais klausimais) šiam dar tik
ruošiantis palikti įkalinimo įstaigą. 

Taip pat  paminėtinos  ir  tokios  BVS sritys,  reikalaujančios  dėmesio ir  pokyčių – nepilnamečiams vykdomų socialinės  reabilitacijos  priemonių
plėtojimas,  krizinių  situacijų  profesionalus  valdymas,  nuteistųjų  užsieniečių,  neturinčių  teisės  būti  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje,  teisinės  padėties
sureguliavimas, atkuriamojo teisingumo priemonių plėtojimas ir kitos sritys.

Tam,  kad  būtų  įgyvendinti  kardinalūs  pokyčiai,  reikalinga  ilgalaikė  strategija  ir  laipsniškas  jos  tikslų  įgyvendinimas.  Svarbus  kuo  platesnis
informacinių technologijų panaudojimas ir resocializacijos proceso bei su juo susijusių dokumentų skaitmenizavimas. Koncepcijos tikslų pasiekimui bus
reikalinga  nuolatinė  Plano  priemonių  peržiūra,  įgyvendintų  priemonių  veiksmingumo  ir  efektyvumo  kriminologinis  įvertinimas  ir  naujų  priemonių
planavimas, kas suponuoja kasmetinį Plano atnaujinimą, atsakomybių ir terminų nustatymą. 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
2.* DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

2.1. Parengti  Pataisos  pareigūnų  įvadinio  mokymo organizavimo
tvarkos  aprašo  naują  redakciją,  numatant  įvadinio  mokymo
diferencijavimą  (pagal  darbuotojo  įgytą  išsilavinimą  ir
profesinę patirtį).

KD VOS,
KD MC

2021-2024 m. Suderinta su KD MC

2.2. Parengti  Resocializacijos  skyriaus  darbuotojams  skirtą
mokymo paketą.

KD MC, 
KD RS 

2021-2022 m. Suderinta su KD MC

2.3. Įgyvendinant  projektą  „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos
kokybės  gerinimas"  parengti  Pataisos  pareigūno  modulinę
profesinio mokymo programos ir metodinės medžiagos naują
redakciją.

KD MC Projekte nustatytu
terminu

2.4. Pagal darbuotojų atliekamas funkcijas, vykdomas veiklas ir jų
išreikštą žinių poreikį, identifikuoti kvalifikacijos kėlimo sritis,
sudaryti mokymų planą.

KD, 
KD MC

2021-2022 m. 

2.5. Organizuoti  psichosocialinio  vertinimo  mokymus,  skirtus
laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  Resocializacijos  skyrių
specialistams (psichologams).

KD MC, 
KD RS

Iki 2021-12-31

2.6. Organizuoti  Bendradarbiavimu  grįsto  savižudybės  rizikos
vertinimo  ir  valdymo  (CAMS)  metodo  mokymus,  skirtus
laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  Resocializacijos  skyrių
specialistams (psichologams).

KD MC, 
KD RS

Iki 2021-12-31

2.7. Parengti  mokymų  programą  LAVĮ  Resocializacijos  skyrių
savanorių  koordinatoriams  ir  pateikti  metodines
rekomendacijas  savanoriams  dėl  darbo  su  nuteistaisiais  ir
suimtaisiais laisvės atėmimo vietų įstaigose.

KD MC, 
KD RS

2021-2022 m.

2.8. Sukurti  ir  įdiegti  motyvavimo  sistemą  siekti  aukštojo
(aukštesnio)  mokslo  (socialinių  ar  susijusių  mokslų  srityje)
asmenims, dirbantiems bausmių vykdymo sistemoje.

KD VOS,
KD MC

2021-2023 m..

3. DARBUOTOJŲ STRUKTŪRA, PAREIGYBĖS, DARBO UŽMOKESTIS IR KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
3.1. Atlikti  KD  pavaldžių  įstaigų  Resocializacijos  ir  Saugumo

valdymo  skyrių  personalo  struktūros  analizę  ir  teikti
pasiūlymus  dėl  tipinių  normatyvų  Resocializacijos  skyrių
darbuotojams pagal vykdomas funkcijas.

LAVĮ,
KD VOS

2021-2022 m. Žr.  Nuteistųjų  laisvės  atėmimo
bausme  resocializacijos  reformos
Lietuvoje  koncepcijos  24-ą  punktą.
Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
sąjungomis.
Priemonės  įgyvendinimo  kontrolė
vykdoma  metų  gale,  teikiami
pasiūlymai.

3.2. Parengti Resocializacijos skyrių darbuotojų tipinių normatyvų
projektą.

KD VOS,
KD RS

2021-2023 m. Kiekvienai  pareigybei  skirtą
nuteistųjų / suimtųjų skaičių.
Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.
Priemonės  įgyvendinimo  kontrolė
vykdoma  metų  gale,  teikiami
pasiūlymai.

3.3. Atlikti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  darbuotojų,  dirbančių
tiesioginį  darbą  su  nuteistaisiais  ir  suimtaisiais,  pareigybių
lygių  ir  pareiginių  algų  koeficientų,  išsilavinimui  keliamų
reikalavimų  analizę, teikti siūlymus dėl išsilavinimui keliamų
reikalavimų  suvienodinimo,  atsižvelgaint  į  atliekamas
funkcijas  bei  maksimalių  pareiginės  algos   koeficientų
nustatymo. 

KD VOS,
LAVĮ

2021-2023 m. Siūlymų įgyvendinimas 2023-2025.
Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.

3.4. Parengti įstaigų Resocializacijos ir Saugumo valdymo skyrių
personalo  diferencijavimo  įgyvendinimo  planą  (pareigūnų  ir
darbuotojų funkcijų išgryninimas,  etatų skaičius)  išnaudojant
esamų pareigybių rezervą.

KD VOS,
KD SVS, 
KD RS 

2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.
Priemonės  įgyvendinimo  kontrolė
vykdoma  metų  gale,  teikiami
pasiūlymai. 

3.5. Resocializacijos  skyriuose  įsteigti  4  darbuotojų  grupes
(komandas)  –  Kontaktinių  pataisos  pareigūnų  grupė
(komanda),  Socialinio  darbo  ir  psichologinės  intervencijos
grupė (komanda), Vertinimo ir analizės grupė (komanda) bei
Užimtumo grupė (komanda).

LAVĮ,
KD VOS,
KD RS

2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.
Užimtumo  grupė  (komanda)  –  iki
2022-01-01  įtraukiant  įvairių  sričių
specialistus.
Priemonės  įgyvendinimo  kontrolė
vykdoma  metų  gale,  teikiami
pasiūlymai.

3.6. Parengti  Resocializacijos  skyrių  4  grupių  (komandų)
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, statutinių pareigūnų
ir karjeros  valstybės tarnautojų tipinius pareigybių aprašymus.

KD RS,
KD VOS

2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.
Priemonės  įgyvendinimo  kontrolė
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
vykdoma  metų  gale,  teikiami
pasiūlymai.

3.7. Įgyvendinant  projektą  „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos
kokybės  gerinimas“  parengti  ir  reglamentuoti  apsaugos  ir
saugumo įkalinimo įstaigose koncepciją ir dinaminės apsaugos
modelį. 

Projekte
dalyvaujantys
KD  padaliniai  ir
pavaldžios
įstaigos 

2021-2022 m. Projekte nustatytu terminu

3.8. Visų laisvės atėmimo vietų įstaigų Resocializacijos skyriuose
įsteigti  ne  mažiau  kaip  vieną  krizių  valdymo  specialisto
(psichologo) etatą.

LAVĮ,
KD RS,
KD VOS 

2021-2022 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.
Išnaudojant  bausmių  vykdymo
sistemoje  esančių  neužimtų
pareigybių  rezervą,  laisvas  statutinių
valstybės tarnautojų pareigybes pagal
poreikį  konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas  darbo  užmokesčio
sąlygas.

3.9. Įvertinti  poreikį  darbuotojų,  dirbančių  su  specialiuosius
poreikius turinčiais nuteistaisiais ir suimtaisiais etatų steigimui.

LAVĮ,
KD RS,
KD VOS 

2021-2022 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.

3.10. Įsteigti  socialinių  darbuotojų  (dirbančių  pagal  darbo  sutartį)
etatus  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose,  užtikrinant  teikiamų
paslaugų plėtojimą.

LAVĮ 2021-2025 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.
Įsteigti  atvirosiose  kolonijose  tokias
pareigybes,  išnaudojant  bausmių
vykdymo sistemoje esančių neužimtų
pareigybių  rezervą,  laisvas  statutinių
valstybės tarnautojų pareigybes pagal
poreikį  konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas  darbo  užmokesčio
sąlygas.

3.11. Atlikti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose  dirbančių  socialinių
darbuotojų  darbo  krūvių  analizę  ir,  identifikavus  poreikį,

LAVĮ,
KD RS

2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis.
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
numatyti socialinių darbuotojų etatų plėtrą. Išnaudojant  bausmių  vykdymo

sistemoje  esančių  neužimtų
pareigybių  rezervą,  laisvas  statutinių
valstybės tarnautojų pareigybes pagal
poreikį  konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas  darbo  užmokesčio
sąlygas.
Priemonės  įgyvendinimo  kontrolė
vykdoma  metų  gale,  teikiami
pasiūlymai.

3.12. Atvirosiose  kolonijose  įsteigti:  resocializacijos  specialistų,
psichologų,  socialinių   darbuotojų,  priklausomybių  ligų
konsultantų,  vertinimo  ir  analizės  grupės  specialistų
pareigybes.

LAVĮ, 
KD VOS

2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis. 

Išnaudojant   bausmių  vykdymo
sistemoje  esančių  neužimtų
pareigybių  rezervą,  laisvas  statutinių
valstybės tarnautojų pareigybes pagal
poreikį  konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas  darbo  užmokesčio
sąlygas.

Priemonės  įgyvendinimo  kontrolė
vykdoma  metų  gale,  teikiami
pasiūlymai.

3.13. Įsteigti  pareigybę KD RS, LAVĮ RS darbo su savanoriais ir
NVO koordinavimui. 

KD VOS, 
KD RS

2021-2022 m. Išnaudojant   bausmių  vykdymo
sistemoje  esančių  neužimtų
pareigybių  rezervą,  laisvas  statutinių
valstybės tarnautojų pareigybes pagal
poreikį  konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas  darbo  užmokesčio
sąlygas.

3.14. Tardymo izoliatoriuose  įsteigti  Vertinimo  ir  analizės  grupes
(resocializacijos  planavimo  komandas)  nuteistųjų
diferencijuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo užtikrinimui.

LAVĮ (tardymo 
izoliatoriai),
KD VOS

2021-2027 m. Išnaudojant  bausmių  vykdymo
sistemoje  esančių  neužimtų
pareigybių  rezervą,  laisvas  statutinių
valstybės tarnautojų pareigybes pagal
poreikį  konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas  darbo  užmokesčio
sąlygas.

4. NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME ATSKYRIMAS IR DIFERENCIJAVIMAS
4.1. Sudaryti  tarpinstitucinę  darbo  grupę,  įtraukiant  ekspertus,

nuteistųjų  diferencijavimo  galimybių  studijos  atlikimui  ir
diferencijavimo kriterijų bei algoritmo metmenų parengimui. 

KD RS 2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  Socialinių
tyrimų  centru,  Teisės  institutu,  VU.
Reikalinga minėtų institucijų ekspertų
rašytinė nuomonė.

4.2. Atlikti  teisės  aktų,  reglamentuojančių  nuteistųjų  skirstymą
bausmės atlikimui analizę, teikti pasiūlymus dėl aktualių teisės
aktų pakeitimų. 

KD SVS, 
KD KŽV, 
KD RS 

2021-2023 m. LR BVK 68 ir 69 str. 
Reikalinga TM nuomonė. 

4.3. Parengti  nuteistųjų  diferencijavimo  įgyvendinimo  planą,
numatant pataisos namų specializaciją.

KD  struktūriniai
padaliniai

2023-2025 m. Nepilnamečiams,  pirmą  kartą
atliekantiems  bausmę,  kalintiems
pakartotinai,  įkalintiems  iki  gyvos
galvos,  dominuoti  linkusiems
nuteistiesiems,  priklausomiems  nuo
psichiką veikiančių medžiagų ir kt.

4.4. Parengti  nuteistųjų  parengimo  diferencijavimui  planą,
numatant tinkamą informavimą, jo priemones ir vykdytojus.

KD RS 2021-2025 m.

4.5. Organizuoti  darbuotojų  mokomuosius  vizitus  į  ES,  kitų
valstybių  bausmių  vykdymo  institucijas,  kuriose  yra  gera
nuteistųjų diferencijavimo bausmės atlikimui praktika. 

KD RS, 
KD VOS  

2021-2023 m.

4.6. Įgyvendinti  laipsnišką  nuteistųjų  diferencijavimo  laisvės
atėmimo bausmės atlikimui procesą. 

KD  struktūriniai
padaliniai,
 LAVĮ

2025-2030 m.
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
4.7. Įvertinti  poreikį  dėl  atskiro  sektoriaus  nuteistiesiems,

turintiems   psichikos  sutrikimų,  tačiau  nepripažintiems
nepakaltinamais, įsteigimo.

KD SPS, 
LAVL, 
KD RS 

2021-2026 m. Reikalinga  rašytinė  SAM,  SADM
ekspertų nuomonė.

5. DARBO SU NUTEISTAISIAIS PLANAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS
5.1. Sudaryti  tarpinstitucinę darbo grupę ir pavesti  jai  parengti  ir

vykdyti  diegimo  LAVĮ  unifikuoto  socialinės  reabilitacijos
priemonių paketo (elgesio korekcinės, edukacinės programos,
užimtumo priemonės) priežiūrą. 

KD RS 2021-2022 m.

5.2. Nuteistiesiems  suplanuotų  individulių  priemonių
įgyvendinimui  pasitelkti  socialinius  partnerius  dėl  naujų
resocializacijos programų ir / ar priemonių diegimo. 

KD RS 2021-2031 m. Bendradarbiaujant  su  NVO,
savanoriais

5.3. Užtikrinti  nuteistųjų  nusikalstamo  elgesio  rizikos  vertinimo
kokybę bei sąsajas su resocializacijos priemonių planavimu.

KD RS Nuolat

5.4. Atlikti  individualių  socialinės  reabilitacijos  planų  rengimo
analizę,  teikti  siūlymus  dėl  planų  rengimo  ir  įgyvendinimo
optimizavimo.

KD RS 2021-2022 m.

5.5. Atlikti  elgesio pataisos programų vykdymo ir veiksmingumo
analizę,  pateikti  siūlymus  dėl  programų  akreditacijos  ir
kokybės užtikrinimo.

KD RS 2021-2022 m.

5.6. Parengti  pažymą  su  pasiūlymais  dėl  nepilnamečių
resocializacijos  proceso  tobulinimo  atsižvelgiant  į  jų  raidos
tarpsnio ypatumus ir tėvų / globėjų įtraukimo į resocializacijos
procesą svarbą. 

KD RS Iki 2021-12-15 Reikalinga VU ekspertų nuomonė.

5.7. Atlikti  seksualinius  nusikaltimus  įvykdžiusių  asmenų
kriminogeninių poreikių ir taikomų resocializacijos priemonių
analizę  bei  pateikti  pasiūlymus  dėl  individualizuotų
resocializacijos bei integracijos priemonių taikymo šios grupės
asmenims.  

KD RS Iki 2021-06-30 Įvertinti  LR  BVK  158  straipsnio
keitimo  poreikį  (dėl  lygtinio
paleidimo netaikymo).

5.8. Atlikti  arešto bausmę atliekančių asmenų teisinės padėties ir
taikomų  užimtumo  ir  resocializacijos  priemonių  analizę  ir
teikti pasiūlymus dėl optimizavimo bei integracijos priemonių
taikymo šios grupės asmenims.

KD  struktūriniai
padaliniai, 
LAVĮ

2021-2022 m.

5.9. Atlikti užsienio šalių piliečiams, atliekantiems laisvės atėmimo
bausmę,  taikomų  resocializacijos  priemonių  analizę,  teikti

KD RS 2021-2023 m. Reikalinga rašytinė TM, VRM,
Migracijos  departamento,  Valstybės
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
siūlymus dėl taikomų pagalbos priemonių plėtros, dėl teisinės
bazės pakeitimų. 

sienos  apsaugos  tarnybos  ekspertų
nuomonė.

5.10. Atlikti darbo su pažeidžiamų grupių asmenimis (pvz. psichikos
liga sergančių, homoseksualių, patyrusių seksualinę prievartą)
analizę  ir  teikti  siūlymus  dėl  reikalingų  priemonių
įgyvendinimo. 

KD  SVS,  KD
RS,  KD  KŽS,
KD SPS, LAVĮ 

2021 – 2022 m.

5.11. Parengti  smurto  ir  patyčių  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose
prevencijos algoritmą  ir vykdyti jo diegimo priežiūrą.

KD  RS,  KD
SVS,  KR  KŽS,
KD SPS 

2021 – 2022 m.

5.12. Atlikti  su  suimtaisiais  vykdomo  socialinio  ir  psichologinio
darbo  analizę  ir  teikti  siūlymus  dėl  reikalingų  priemonių
įgyvendinimo. 

KD  RS,  LAVĮ
RS

2021-2023 m. Priemonės  įgyvendinimo  kontrolė
vykdoma  metų  gale,  teikiami
pasiūlymai.

5.13. Projekto  „Lietuvos  bausmių  vykdymo  sistemos  kokybės
gerinimas“ eigoje sukurto ir įdiegto elektroninio START:AV
įrankio,  skirto  nepilnamečių  teisės  pažeidėjų  nusikalstamo
elgesio rizikai vertinti, įgyvendinimas. 

KD RS, 
KD PTPVS 

2021-2022 m.

5.14. Vykdyti  tęstinę  nepilnamečių  rizikos  vertinimo  metodikos
diegimo  laisvės  atėmimo  bausmės  vykdymo  sistemoje
priežiūrą.

KD RS,
 KTI

Nuolat 

5.15. Parengti Socialinio tyrimo išvados nepilnamečiams formą. KD RS Iki 2021-12-31

5.16. Inicijuoti  seksualinio  smurto  rizikos  vertinimo  instrumentų
atnaujinimą, bendradarbiaujant su mokslo bendruomene. 

KD RS 2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  VU  ir  kitomis
mokslo  institucijomis,  reikalinga
rašytinė ekspertų nuomonė. 

5.17. Parengti  teisės  akto,  reglamentuojančio  nusikalstamo elgesio
rizikos  vertinimo  metodikų  ir  elgesio  pataisos  programų
aprobavimą, keitimo projektą.

KD RS Iki 2021-12-31

5.18. Sudaryti  tarpinstitucinę  darbo  grupę  ir  pavesti  jai  parengti
rekomendacijas  dėl  savižudybių prevencijos  laisvės atėmimo
vietų įstaigose bei Lietuvos probacijos tarnyboje stiprinimo. 

KD RS 2021-2023 m.

5.19. Įdiegti  elektroninę  individualaus  darbo su  nuteistuoju e-bylą
(apimančią  individualų  socialinės  reabilitacijos  planą,
individualaus darbo su nuteistuoju knygelę).

RS,
LAVĮ RS

2021-2025 m.

5.20. Parengti atvejo vadybos metodo LAVĮ individuliam darbui su KD RS, 2021-2023 m.
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
nuteistaisiais diegimo planą ir jį įvykdyti. LAVĮ RS

5.21. Užtikrinti   elektroninės  nuteistųjų  skundų  registravimo
sistemos įdiegimą.

KD VOS,
LAVĮ 

2022 -2023 m.

5.22. Individualių  nuotolinio  darbo  vietų  nuteistiesiems  /
suimtiesiems ir darbuotojams kompiuterizacija. 

LAVĮ, KD VOS,
KD PTPVS

2021-2025 m.

5.23. Atlikti nuotolinių paslaugų (psichologinių, socialinių, teisinių,
socialinių ryšių palaikymo ir kt.) nuteistiesiems ir suimtiesiems
teikimo poreikio analizę ir teikti pasiūlymus dėl plėtros.

LAVĮ, 
KD RS, 
KD VOS

2021-2025 m.

5.24. Projekto  „Lietuvos  bausmių  vykdymo  sistemos  kokybės
gerinimas“  eigoje  aprobuotos  3  naujos  intervencinės
programos, skirtos nuteistųjų elgesio korekcijai. 

KD RS, 
KD MC

2021-2025 m.

5.25. Nuteistiesiems  suplanuotų  individualių  priemonių
įgyvendinimui pasitelkti socialinius partnerius. 

KD RS 2022-2023 m. Bendradarbiaujant  su  NVO,
savanoriais, socialiniais partneriais.

5.26. Atlikti  laisvės  atėmimo  bausmės  vykdymo  ir  teisinio
reglamentavimo atvirose kolonijose analizę ir teikti siūlymus
dėl veiklos efektyvinimo. 

KD SVS,
KD RS,
KD KŽS 

2021-2022 m.

5.27. Atlikti Pusiaukelės namų veiksmingumo įvertinimą / analizę ir
teikti  siūlymus  dėl  teisės  aktų  keitimo  bei  resocializacijos
proceso tobulinimo. 

KD RS,
LAVĮS 

2021- 2023 m. Projekto „Lietuvos bausmių vykdymo
sistemos  kokybės  gerinimas“
kontekste

5.28. Atlikti  nuteistiesiems  /  suimtiesiems  taikomų  priemonių
ryšiams su artimaisiais palaikyti analizę ir teikti siūlymus dėl
šių priemonių plėtros.

KD RS, 
KD SVS, 
LAVĮ  

2021-2023 m.

6. NUTEISTŲJŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSME UŽIMTUMAS
6.1. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso

nuostatų,  įsigaliosiančių  2022  m.  sausio  1  d.,  susijusių  su
nuteistųjų užimtumo organizavimu, taikymo priemonių  plane,
patvirtintame  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2021  m.
sausio  4  d.  įsakymu  Nr.  V-3  ,,Dėl  Lietuvos  Respublikos
bausmių vykdymo kodekso nuostatų, įsigaliosiančių 2022 m.
sausio 1 d.,  susijusių  su nuteistųjų užimtumo organizavimu,
taikymo priemonių plano patvirtinimo“ numatytas priemones. 

Atsakingi  pagal
planą

Pagal  plane
numatytus
terminus  

6.2. Išanalizuoti  ir  teikti  pasiūlymus  dėl  teisės  aktų,
reglamentuojančių  drausmės  grupės  nuteistųjų  užimtumą,

KD RS, 
KD SVS,

2021-2022 m. 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
keitimo. LAVĮ 

6.3. Kalėjimų  departamente  įsteigti  padalinį  atsakingą,  už
nuteistųjų įdarbinimą. 

KD VOS, 
KD PTPVS 

2023 m.

6.4. Kaupti  ir  sisteminti  informaciją  apie  nuteistųjų  darbingumo
lygį  ir  turimą  specialybę,  įgyvendinant  Valstybinio  audito
ataskaitoje  „Programos  „Bausmių  sistema“  įgyvendinimas“
pateiktas rekomendacijas. 

KD RS,
LAVĮ

nuolat

6.5. Pasiekti, kad nuteistiesiems už darbą mokamas atlygis siektų
ne mažiau nei valstybėje nustatyta minimalioji mėnesinė alga
ar minimalusis valandinis atlygis. 

KD RS, 
KD  PTPVS,
LAVĮ,

2021-2026 m. Reikalinga  rašytinė  TM,  SADM
ekspertų nuomonė.

6.6. Inicijuoti  teisės  aktų  peržiūrą  dėl  galimybės  nuteistiesiems
užsieniečiams  bausmės  atlikimo  metu  pataisos  namuose  ar
artvirojoje  kolonijoje,  pusiaukelės  namuose,  dalyvauti
nuteistųjų  profesiniame  mokyme, bendrajame  ugdyme  bei
įdarbinime. 

KD RS, 
KD VOS,
KD PTPVS

2023 m.

6.7. Sukurti  nuteistųjų gaminamų prekių realizavimo mechanizmą. LAVĮ,  VĮMA,
KD PTPVS 

2021-2025 m.

7. PRIKLAUSOMYBIŲ GYDYMAS

7.1. Organizuoti  tarpinstitucinę  darbo  grupę  dėl  darbo  su
priklausomais  asmenimis  įkalinimo  įstaigose  strategijos
parengimo. 

KD SPS, 
KD RS 

Iki 2021-2022 m. Reikalinga  rašytinė  SADM,  SAM,
TM, NTAKD ekspertų nuomonė. 

7.2. Įgyvendinti tarpinstitucinės darbo grupės parengtos strategijos
priemones. 

LAVĮ  2023-2026 m.

7.3. Atlikti  analizę  ir  pateikti  siūlymus  apie  priklausomybių
reabilitacijos  centrų  veiklos  realijas  ir  numatyti  tolesnio
plėtojimo galimybes.

KD RS Iki 2021-12-31 

7.4. Suorganizuoti  mokomąjį  vizitą  į  ES  valstybės  bausmių
vykdymo  institucijas,  kuriose  veikia  priklausomų  asmenų
diagnostikos ir reabilitacijos centrai.

KD RS 2021-2022 m.

7.5. Stiprinti  bendradarbiavimą  (keitimasis  gerąja  praktika,
patirtimi  ir  t.t.)  su  Lietuvos  regionuose  veikiančiais
Reabilitacijos centrais,  teikiančiais paslaugas priklausomiems

KD RS, 
LAVĮ 

Nuolat 
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenims. 

7.6. Stiprinti  bendradarbiavimą  (keitimasis  gerąja  praktika,
patirtimi ir ir.t.) su Respublikiniu priklausomybių ligų centru
dėl pakaitinio gydymo taikymo. 

KD SPS Nuolat

7.7. Atlikti pakaitinio gydymo taikymo laisvės atėmimo vietų 
įstaigose analizę ir pateikti siūlymus.

KD SPS 2021-2022 m. 

7.8. Didinti  pakaitinės  terapijos  prieinamumą  asmenims,
atliekantiems  bausmę  pataisos  namuose,  atvirosiose
kolonijose,   pusiaukelės  namuose,  kuriems  yra  diagnozuota
priklausomybė, vartojant opioidus. 

KD SPS 2021 m.

7.9. Užtikrinti  priemonių,  padedančių  sumažinti  norą  rūkyti,
prieinamumą laisvės atėmimo vietų įstaigų parduotuvėse.

LAVĮ Nuolat

7.10. Atlikti  analizę  dėl  galimybių  teikti  ŽIV  infekuotiems  ir
hepatitu  sergantiems  asmenims  specializuotą  kompleksinę
medicininę, psichologinę ir socialinę pagalbą. Stiprinti ŽIV ir
kitų  užkrečiamų  ligų  prevenciją  ir  integravimo  į  gydymo
sistemą (konsultacinės pagalbos stiprinimą) paslaugas. 

KD SPS, 
KD RS, 
KD VOS,
LAVĮ 

2021-2022 m. Reikalinga  rašytinė  SAM,  ULAC
ekspertų nuomonė

7.11. Organizuoti specialistams mokymus darbui / konsultavimui su
sergančiais ŽIV.

KD MC 2021-2022 m.

7.12. Atsižvelgiant  į  priklausomybes  turinčių  asmenų   skaičių,
didinti darbuotojų, dirbančių su šia asmenų grupe, skaičių.

LAVĮ, 
KD VOS

2021-2023 m. Bendradarbiaujant  su  Profesinėmis
sąjungomis. 
Išnaudojant   bausmių  vykdymo
sistemoje  esančių  neužimtų
pareigybių  rezervą,  laisvas  statutinių
valstybės tarnautojų pareigybes pagal
poreikį  konvertuojant  į  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis
pareigybes  ir  joms  nustatant
konkurencingas  darbo  užmokesčio
sąlygas.

8. TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ VAIDMUO
8.1. Atlikti  išsamią  aktualių  teisės  aktų,  reglamentuojančių KD RS, 2021-2022 m.
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
trumpalaikes išvykas,  analizę su pasiūlymais dėl keitimų, taip
pat išanalizuoti esamą šio instituto taikymo praktiką LAVĮ bei
pateikti pasiūlymus dėl praktikos tobulinimo. 

KD SVS, 
KD KŽV

8.2. Atlikti  išsamią  teisės  aktų,  numatančių  PĮ  aprūpinimą
elektroninėmis  stebėjimo  priemonėmis,  analizę  dėl  poreikio
nustatymo, žmogiškųjų resursų.

KD SVS, 
KD PTPVS

2022-2024 m.

8.3. Aprūpinti  techninėmis  darbo  priemonėmis,  reikalingomis
elektroniniam stebėjimui. 

LAVĮ, 
KD PTPVS

2022-2025 m.

9. NUTEISTŲJŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
9.1. Atlikti  išsamią  teisės  aktų,  reglamentuojančių  nuteistųjų

skatinimą ir drausminimą analizę su pasiūlymais dėl aktualių
keitimų,  taip  pat  išanalizuoti  esamą   šio  instituto  taikymo
praktiką  LAVĮ  bei  pateikti  pasiūlymus  dėl  praktikos
tobulinimo. 

KD RS, 
KD SVS

2021-2023 m.

10. RESOCIALIZACIJOS PROCESO VALDYMAS IR BENDRADARBIAVIMAS
10.1. Įsteigti Kalėjimų  departamente  Resocializacijos  procesų

Koordinavimo tarybą (toliau – Taryba).
KD  RS,  KD
VOS,  KD  SVS,
KD  KŽV,  KD
SPS, KD PTPVS

2022-01-01 

10.2. Vykdyti  nuolatinę  Tarybos  veiklos  stebėseną,  diegti
inovatyvius komandinio darbo metodus, rengti apibendrinančią
informaciją ir teikti siūlymus. 

KD RS Nuolat

10.3. Įsteigti  LAVĮ  Nuteistųjų  kolektyvo  tarybas,  sudarytas  iš
nuteistųjų, LAVĮ, KD RS ir NVO atstovų, vykdyti stebėseną.

KD RS,
LAVĮ

2021 m.

10.4. Vykdyti periodišką / nuolatinį resocializacijos proceso veiklų,
priemonių  efektyvumo, pasiektų rezultatų vertinimą. 

KD RS,
LAVĮ

2021-2023 m.

10.5. Įvertinti  LAVĮ  RS  darbų  planavimo  praktiką  ir  teikti
pasiūlymus  dėl  praktikos  suvienodinimo ir  darbo  planavimo
kokybės gerinimo. 

KD RS 2021-2023 m.

11. DARBO REFLEKSIJA IR SUPERVIZIJOS
11.1. Teikti  metodinę  pagalbą  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigoms  –

organizuoti atvejų aptarimus skirtingų padalinių pareigūnams,
dirbantiems  su  tuo  pačiu  nuteistuoju,  kartu  su  KD  RS
specialistais, ekspertais.

KD RS, 
KD MC

2021-2022 m.
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
11.2. Reguliarių  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  darbuotojų

supervizijų  ir  intervizijų  (ne  rečiau  kaip  kartą  per  ketvirtį)
organizavimas. 

KD MC, 
KD RS 

Nuolat

12. SOCIALINIŲ PARTNERIŲ, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR SAVANORIŲ VAIDMUO
12.1. Atlikti analizę dėl savanorystės ir bendradarbiavimo su NVO

poreikio  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigose,  nustatant  veiklas,
kuriose galėtų dalyvauti savanoriai. 

KD RS, 
LAVĮ

2021-2023 m. 

12.2. Sudaryti  tarpinstitucinę  darbo  grupę,  kviečiant  ekspertus:
savanorių ir NVO atrankos metodikos bei darbo su savanoriais
ir NVO tvarkos aprašo projekto (sutarties projekto, anketos ir
kt.)  parengimui,  savanorių  išlaidų  kompensavimo  tvarkos
parengimui ir  savanoriškos  veiklos  teisinio  reglamentavimo
nuostatų  įvertinimui  ir  siūlymų  pateikimui  dėl  teisinio
reglamentavimo optimizavimo. 

KD RS 2021-2022 m. Reikalinga rašytinė SADM ekspertų 
nuomonė;
bendradarbiaujant  su  Caritas,
Raudonojo Kryžiaus Draugija.

12.3. Paruošti  įstaigos  specifiką  atitinkančią  savanoriams  skirtą
instrukciją-atmintinę,  kurioje  būtų  pateikiamos  teisinės
praktinės ir motyvacinės gairės.

KD RS, 
LAVĮ RS

2021-2022 m.

12.4. Parengti vaizdinę medžiagą apie savanorystę LAVĮ. LAVĮ RS 2021-2023 m.
12.5. Užtikrinti  savanorių  veiklos  stebėseną,  grįžtamąjį  ryšį,

metodinės pagalbos teikimą.
KD RS, 
LAVĮ RS

Nuo 2021 m.

12.6. Organizuoti  LAVĮ,  savanorių  ir  NVO  renginius,  skirtus
dalintis gerąja praktiką. 

LAVĮ RS Kartą per metus

12.7. Skatinti  aukštųjų  mokyklų  studentus  atlikti  praktiką  ir
savanoriauti LAVĮ. 

KD RS, 
KD VOS,
LAVĮ

Nuo 2021 m. 

12.8. Sukurti ir  įgyvendinti  socialinių partnerių, NVO ir savanorių
atrankos,  apmokymų,  veiklų  vykdymo  ir  jų  koordinavimo
modelį. 

KD,
LAVĮ 

2021-2031 m. Bendradarbiaujant  su  NVO,
savanoriais, socialiniais partneriais.

12.9. Skatinti  savanorystę  per  gerosios  praktikos  sklaidą,
organizuojant LAVĮ atvirų durų dienas savanoriams ir NVO,
apskrito stalo diskusijas.

KD RS, 
LAVĮ RS

Nuolat

12.10. Įtraukti  savanorius,  NVO  ir  kitus  socialinius  partnerius  į
nuteistųjų  užimtumo  gerinimo  procesą,  perkant  paslaugas,

LAVĮ Nuo 2022 m.
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
kurių negali užtikrinti LAVĮ.

13. STATINĖ INFRASTRUKTŪRA, FINANSAVIMAS IR PAVADINIMAI
13.1. Įgyvendinti  infrastruktūros  modernizavimo   priemones,

numatytas  strateginiuose  dokmentuose  (Kalėjimų
departamento    metiniame  veiklos  plane,  Laisvės  atėmimo
vietų  modernizavimo   programoje, Teisingumo  ministerijos
strateginiame  veiklos  plane  2021-2023).  Atsižvelgiant  į  jų
vykdymą teikti  iniciatyvas  dėl  atvirųjų kolonijų,  pusiaukelės
namų, priklausiomybių ir kitų specializuotų centrų kūrimo ir
plėtros, kamerų tipo patalpų (max. iki 4 vietų) įrengimo.

Numatyti
vykdytojai

Pagal  numatytus
terminus 

14. NUTEISTŲJŲ PALEIDIMO Į LAISVĘ PROCESO NUOSEKLUMAS IR VADYBA
14.1. Bendradarbiaujant  su  NVO,  projekto  „Lietuvos  bausmių

vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ eigoje, sukurti LAVĮ,
pusiaukelės namų ir probacijos tarnybų bendradarbiavimo su
NVO modelį. 

KD RS, projekto
dalyviai

Iki 2022-01-31 NVO,  socialiniai  partneriai  (pvz.,
vaiko teisių tarnybos, priklausomybių
ligų /  reabilitacijos  centrai,  sveikatos
priežiūros  įstaigos  ir  kitos
institucijos).

14.2. Projekto  „Lietuvos  bausmių  vykdymo  sistemos  kokybės
gerinimas“ eigoje užtikrinti sukurto LAVĮ, pusiaukelės namų
ir  probacijos  tarnybų  bendradarbiavimo  su  NVO  modelio
įgyvendinimą projekto pilotinėse įstaigose. 

KD RS, projekto
dalyviai

Iki 2024-04-30 NVO,  socialiniai  partneriai  (pvz.,
vaiko teisių tarnybos, priklausomybių
ligų /  reabilitacijos  centrai,  sveikatos
priežiūros  įstaigos  ir  kitos
institucijos).

14.3. Vykdyti  projekto  „Lietuvos  bausmių  vykdymo  sistemos
kokybės gerinimas“ eigoje sukurto LAVĮ, pusiaukelės namų ir
probacijos  tarnybų  bendradarbiavimo  su  NVO  modelio
įgyvendinimą  visose  KD  pavaldžiose  LAVĮ,  pusiaukelės
namuose ir regionų probacijos tarnybose. 

KD RS, projekto
dalyviai

Iki 2026-12-31 NVO,  socialiniai  partneriai  (pvz.,
vaiko teisių tarnybos, priklausomybių
ligų /  reabilitacijos  centrai,  sveikatos
priežiūros  įstaigos  ir  kitos
institucijos).

14.4. Nuosekliai įgyvendinti ir toliau plėtoti Socialinės apsaugos ir
darbo  bei  Teisingumo  ministerijos  parengtą  Nuteistųjų
integracijos-palydėjimo  modelį,  patvirtintą  2020  m.  spalio
mėn. 8 d. įsakymu Nr. A1-939/1R-324 „Dėl pataisos įstaigų
paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos
aprašo patvirtinimo.

KD, 
LAVĮ

Nuolat NVO,  socialiniai  partneriai  (pvz.,
vaiko teisių tarnybos, priklausomybių
ligų /  reabilitacijos  centrai,  sveikatos
priežiūros  įstaigos  ir  kitos
institucijos).

14.5. Teikti  metodinę  pagalbą  pataisos  įstaigoms,  vykdant  iš  šių KD RS Nuolat
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Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Priemonės
vykdytojas

Įvykdymo
terminas

Pastabos

1 2 3 4 5
įstaigų paleidžiamų asmenų socialinę integraciją.

15. RESOCIALIZACIJOS VEIKSMINGUMO KRIMINOLOGINIAI TYRIMAI IR VIEŠINIMAS
15.1. KD  RS  skyriuje  įsteigti  ne  mažiau  kaip  vieną  kriminologo

etatą.
KD RS, VOS 2022-2023 m.

15.2. Įvertinti  kriminologinės  analizės  komandos  steigimo  KD
poreikį. 

KD RS 2023-2025 m.

15.3. Bendradarbiauti su aukštojo mokslo įstaigomis dėl mokslinių
tyrimų, susijusių su bausmių vykdymu, rezultatų sklaidos.

KD MC Nuolat

15.4. Atlikti  laisvės atėmimo bausmę atlikusių nuteistųjų recidyvo
tyrimą.

KD RS 2023-2028 m.

15.5. Sukurti  KD  renkamų  kriminologinių  rodiklių,  reikalingų
tyrimams, duomenų bazę. 

KD RS, 
KD VOS 

2023-2028 m.

15.6. Įsigyti  mokslinių  tyrimų  atlikimui  reikalingas  statistinės
duomenų analizės programas. 

KD RS, 
KD VOS

Iki 2022-12-31

* Priemonių grupių numeracija pateikiama pagal Koncepcijos skyrių, pagal kuriuos parengtos priemonės, numeraciją.

Tekste naudojami trumpiniai:
 BVK – Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas;
 TM – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;
 KD – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
 LAVĮ – laisvės atėmimo vietų įstaigos;
 VIMA – valstybės įmonė ,,Mūsų amatai“;
 RS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Resocializacijos skyrius;
 PTPVS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Planavimo, turto ir projektų valdymo skyrius;
 SVS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Saugumo valdymo skyrius;
 VOS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyrius;
 FS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Finansų skyrius;
 SPS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros skyrius;
 PTPVS – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Planavimo, turto ir projektų valdymo skyrius;
 ULAC – Užkrečiamų ligų ir AIDS centras;
 SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
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 TM – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;
 ŠMSM – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
 URM – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija; 
 SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 NTADK – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas; 
 NVO – nevyriausybinės organizacijos.
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