VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO NUOSTATŲ,
ĮSIGALIOSIANČIŲ 2022 M. SAUSIO 1 D., SUSIJUSIŲ SU NUTEISTŲJŲ UŽIMTUMO
ORGANIZAVIMU, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2021 m. gegužės
Vilnius

d. Nr.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 2020 m. birželio 4 d.
pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3023 nuostatomis dėl nuteistųjų užimtumo organizavimo,
įsigaliosiančiomis 2022 m. sausio 1 d. ir, vykdydamas Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 metams nustatytą 1.1.R. užduotį: „<...>parengti
ir patvirtinti Vilniaus pataisos namų nuteistųjų užimtumo organizavimo priemonių planą<...>“, bei
vadovaudamasis Vilniaus pataisos namų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2020 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1R-7 redakcija), 17.1, 17.3, 17.5. papunkčiais:
1. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatų,
įsigaliosiančių 2022 m. sausio 1 d., susijusių su nuteistųjų užimtumo organizavimu, įgyvendinimo
priemonių planą (toliau – Planas).
2. Pavedu:
2.1. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2021-02-15 įsakymu Nr. 3-21 sudarytai darbo grupei
koordinuoti ir kontroliuoti šio Plano įgyvendinimą Vilniaus pataisos namuose;
2.2. Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu elektroninės dokumentų valdymo sistemos
priemonėmis supažindinti direktoriaus pavaduotojus Romą Ostanavičių, Haliną Žukovską,
Resocializacijos skyriaus viršininkę Aną Urbanavičienę, 1-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininką
Darių Čekavičių, 2-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininką Rolandą Ruslaną Jakučionį, Veiklos
organizavimo skyriaus vedėją Denisą Riabcevą, Turto valdymo skyriaus vedėją Kęstutį Eičą;
2.3. Struktūrinių padalinių vadovams su šiuo įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus.
Direktorius

Viktoras Davidenko

VILNIAUS PATAISOS NAMAI
PATVIRTINTA
Vilniaus pataisos namų direktoriaus
2021 m. gegužės
d. įsakymu Nr.
LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO NUOSTATŲ, ĮSIGALIOSIANČIŲ 2022 M. SAUSIO 1 D.,
SUSIJUSIŲ SU NUTEISTŲJŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMU, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Priemonės
Nr.
1.
Kaupti ir sisteminti informaciją apie nuteistųjų užimtumą, be
kita ko, užtikrinti, kad būtų kaupiama ir sisteminama
informacija apie nuteistųjų darbingumo lygį ir turimą
specialybę
1.1. Pateikti pasiūlymus dėl informacinės sistemos „Įskaita“
papildymo, užtikrinant informacijos apie nuteistųjų
užimtumą apskaitą
1.2. Inicijuoti informacinės sistemos „Įskaita“ papildymo
paslaugos pirkimą
1.3. Organizuoti informacinės sistemos „Įskaita“ papildymo
pirkimą
1.4. Atlikti papildytos informacinės sistemos „Įskaita“ testavimą
2.

Sudaryti sąlygas nuteistiesiems, neturintiems teisės be
sargybos arba palydos išvykti už pataisos įstaigos teritorijos
ribų, mokytis profesinio mokymo įstaigoje ar nuotoliniu
būdu studijuoti aukštojoje mokykloje.
2.1. Inicijuoti patalpų pritaikymą nuotoliniam mokymuisi
2.2. Organizuoti reikiamos įrangos nuotoliniam mokymui ir
užimtumui pirkimą ir įrengimą
3.
Spręsti klausimą dėl pareigybių, atsakingų už nuteistųjų
užimtumą įsteigimą, atlikti Vilniaus PN pareigybių ir

Atsakingas vykdytojas

Terminas

A. Urbanavičienė
RS specialistai

nuolat

A. Urbanavičienė
D. Čekavičius
R. R. Jakučionis
A. Urbanavičienė

II ketvirtis

K. Eičas

Pastabos

II ketvirtis
III ketvirtis

A. Urbanavičienė
D. Riabcev
H. Žukovska
K. Eičas
A. Urbanavičienė

Iki 2021-1130
Iki 2021-1231

A. Urbanavičienė
K. Eičas
D. Riabcev
R. Ostanavičius
M. Gavrilovienė

II ketvirtis
Iki 2021-1130
Iki 2021-1031

BVK 127 str. 3 d.

funkcijų peržiūrą, esant poreikiui, atlikti reikiamus
pareigybių keitimus
4.
Pakoreguoti nuteistųjų dienotvarkes taip, kad jose būtų
griežtai reglamentuotas nuteistųjų elgesys visą parą ir
numatytas dalyvavimo užimtumo veikloje, poilsio, buvimo
gryname ore ir socialinei reabilitacijai skirtas laikas
4.1. Parengti dienotvarkės projektą

4.2. Parengti vykdomų užimtumo veiklų sąrašą
4.3. Spręsti klausimą dėl intervencinės grupės veiklos
organizavimo, esant poreikiui, parengti pareigybių
aprašymus, vykdyti atitinkamas pareigybių užpildymo
procedūras
5.
Bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis ir su jais
sudaryti sutartis dėl nuteistųjų užimtumo darbine veikla ar
kitų BVK 126 straipsnio 2 dalyje nurodytų formų veikla
pataisos įstaigos teritorijoje ar už jos ribų
6.

Konsultuoti nuteistuosius, siekiant padidinti jų motyvaciją
savarankiškai įsidarbinti už pataisos įstaigos arba nuteistųjų
užimtumą darbine veikla organizuojančios įstaigos
teritorijos ribų, pradėti ar tęsti mokymąsi bendrojo ugdymo,
profesinėje ar aukštojoje mokykloje.
6.1. Organizuoti mokymus motyvavimo tema
6.2. Parengta medžiaga nuteistiesiems, kurioje išsamiai išdėstyta
informacija apie tai kaip ieškoti darbo/įsidarbinti
laisvėje(kokius dokumentus reikia pateikti įsidarbinant, kaip
juos taisyklingai parengti ir t.t.).
7.
Ieškoti darbo vietų arba teikti praktinę pagalbą savarankiškai

A. Urbanavičienė
D. Riabcev
D. Čekavičius
R. R. Jakučionis
A.Urbanavičienė

Iki 2021-1231

D. Čekavičius
R. R. Jakučionis
A. Urbanavičienė

Iki 2021-1231

A. Urbanavičienė
D. Čekavičius
R. R. Jakučionis
R. Ostanavičius
M. Gavrilovienė
A. Urbanavičienė
D. Riabcev
R. Ostanavičius
M. Gavrilovienė
H. Žukovska
A. Urbanavičienė

Iki 2021-1001

A. Urbanavičienė
RS specialistai

Iki 2021-0701
nuolat

nuolat

D. Riabcev

Iki 2021-1231
A. Urbanavičienė 2021-12-31

A. Urbanavičienė

nuolat

LR BVK 117 str. 1 d.

darbo vietų, esančių už pataisos įstaigos arba nuteistųjų
užimtumą darbine veikla organizuojančios įstaigos
teritorijos ribų, ieškantiems nuteistiesiems, tarpininkauti
jiems įsidarbinant
8.
Pagal nuteistųjų skaičių ir poreikį įrengti užimtumo
organizavimui būtinas patalpas
8.1. Spręsti klausimą dėl esamų patalpų renovavimo ir
pritaikymo nuteistųjų užimtumui arba laikinų modulinių
konstrukcijų įrengimo įstaigos teritorijoje
8.2. Priėmus sprendimą, organizuoti pirkimus ir susijusių darbų
vykdymą
9.
Atsižvelgiant į įstaigos infrastruktūros nepakankamumą
užimtumui vykdyti pagal nuo 2022-01-01 įsigaliosiantį
BVK teisinį nuteistųjų užimtumo reguliavimą, parengti
motyvuotą pasiūlymą dėl BVK įsigaliojimo termino
nukėlimo ir siūlomus BVK užimtumo pakeitimus.
10. Nustatyti profesinio mokymo, programų poreikį. Nustatytą
profesinio mokymo programų poreikį pateikti Kalėjimų
departamentui
11. Pateikti KD siūlymus dėl Socialinės paramos nuteistiesiems
fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarkos

12.

Pagal KD parengtą tipinę tvarką dėl pagalbos nuteistiesiems
įsigyti jų individualiai veiklai reikalingų priemonių ir
realizuoti vykdant šią veiklą sukurtus gaminius, nustatyti
užsiėmimo individualia veikla pataisos įstaigoje tvarką

13.

Pagal KD parengtą tipinę tvarką, nustatyti dalyvavimo VPN
kultūrinėje, švietėjiškoje, sporto veikloje tvarką.

14.

Pagal KD parengtą tipinę tvarką, patvirtinti nuteistųjų

P. Srebniuk

R. Ostanavičius
H. Žukovska
R. Ostanavičius
H. Žukovska

Iki 2021-1231
Iki 2021-1231

H. Žukovska
K. Eičas
M. Gavrilovienė
A. Urbanavičienė
D. Riabcev
A. Blažys

Iki 2021-1231
II ketvirtis

A. Urbanavičienė

II ketvirtis

A. Urbanavičienė

Iki 2021-0901

A. Urbanavičienė
D. Čekavičius
R .R. Jakučionis
K. Eičas
D. Riabcev
A .Urbanavičienė
D. Čekavičius
K. Eičas
D. Riabcev
H. Žukovska

Iki 2021-1231

Iki 2021-1231
Iki 2021-10-

RS viršininkė A. Urbanavičienė
dalyvauja KD sudarytoje (įrašyti
datą ir pavadinimą) darbo grupėje,
kurios darbo metu ir teiks
aktualius pasiūlymus

15.

16.

pagamintų dirbinių panaudojimo įstaigos reprezentacijos
tikslams tvarką
Teikti siūlymus dėl teisės aktų nuostatų pakeitimų,
įtvirtinant lengvatas darbdaviams – nuteistųjų įdarbinimo
rėmimą bei pakartotinai apsvarstyti į darbinę veiklą
įtraukiamų nuteistųjų socialinio draudimo galimybes.
Pateikti pasiūlymus dėl Pataisos įstaigų ir tardymo
izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių pakeitimo

K. Eičas
A. Urbanavičienė

A. Urbanavičienė
D. Čekavičius
R.R. Jakučionis
K. Eičas

31
Iki 2021-0531

Iki 2021-0630

RS viršininkė A. Urbanavičienė
dalyvauja KD sudarytoje (įrašyti
datą ir pavadinimą) darbo grupėje,
kurios darbo metu ir teiks
aktualius pasiūlymus
Esant poreikiui
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