
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2021 m.                                   

įsakymu Nr.  
 

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS (VEIKLOS ADRESAIS A. MICKEVIČIAUS 11 IR TECHNIKOS G. 34) 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 
 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 

 

R-03 001 01 03 Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 42 
 

 

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  

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-01-02-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 0. 

P-03 001-01-02-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, dalis proc. – 60. 

P-03 001-01-02-03 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis proc. – 70. 

P-03 001-01-02-04 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius – ne mažiau kaip 0.  

P-03 001-01-02-06 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius vienam šimtui įkalintų asmenų) vnt. – 35. 
P-03 001-01-02-07 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie atlikdami laisvės atėmimo bausmę baigė 

pilną įstaigose taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) – 55. 

01-02-01 Didinti socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

(įstaigos direktoriui 

nustatyta užduotis) 

Efektyvinti socialinio darbo 

ir socialinės reabilitacijos 

procesą 

 

1. Padidintas (lyginant su 2020 m.) 

dirbančių nuteistųjų skaičius – ne 

mažiau kaip 5 proc. (direktoriui 

nustatytas vertinimo kriterijus). 

2. Inicijuotų paramos gavimo, 

bendradarbiaujant su labdaros ir 

paramos fondais, fiziniais ir 

juridiniais asmenimis, atvejų skaičius 

– ne mažiau 10. 

3. Nustatyti profesinio mokymo 

programų poreikiui atliktų nuteistųjų 

apklausų skaičius – 2. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

2021-06-30 

 

 

608,0 
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4. Pateiktas Kalėjimų departamentui 

suderintas su Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija Profesinio 

mokymo programų poreikis – 1. 

5. Nuteistiesiems, paliktiems atlikti 

ūkio darbus, organizuotų „Atvirų 

durų dienų“ tardymo izoliatoriuje 

skaičius – 1. 

6. Iš įstaigos paleidžiamų asmenų 

aprūpinimas asmens tapatybės 

dokumentais ir kitais būtiniausiais 

daiktais ir reikmenimis – 100 proc. 

7. Įrengtų kompiuterizuotų darbo 

vietų, tinkamų nuteistųjų 

dalyvavimui švietimo sistemoje, 

skaičius – 12.  

8. Nusikalstamo elgesio rizikos 

dokumentų, įkeltų į E-OASys 

sistemą – ne mažiau kaip 70 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius  

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-06-30 

 

 

 

2021-06-30 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

2021-12-31 

Vadovaujantis Kalėjimų 

departamento direktoriaus 

2021-06-01 įsakymu Nr. V-

187 patvirtintu Savižudybių 

ir savęs žalojimo laisvės 

atėmimo vietų įstaigose 

prevencijos vystymo 

priemonių įgyvendinimo 

planu parengti Savižudybių ir 

savęs žalojimo įstaigoje 

prevencijos vystymo 

priemonių įgyvendinimo 

planą, numatant įstaigos 

kompetencijai priskirtas 

priemones, įgyvendinti plano 

priemones 

1. Parengtas Savižudybių ir savęs 

žalojimo įstaigoje prevencijos 

vystymo priemonių įgyvendinimo 

planas – 1. 

2. Plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas – 100 pro. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos, 

Saugumo valdymo 

ir Veiklos 

organizavimo 

skyriai 

Krizių įveikos 

komanda 

2021-06-10 

 

 

 

2021-12-31 

Stiprinti ir plėtoti 

intervencinių priemonių 

suimtiesiems ir 

nuteistiesiems taikymą 

1. Padidintas (lyginant su 2020 m.) 

suimtųjų ir nuteistųjų, baigusių 

elgesio korekcijos programas, 

skaičius – ne mažiau kaip 10 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

2021-12-31 
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(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

2. Padidintas įkalintų asmenų, 

sėkmingai baigusių Priklausomų nuo 

psichiką veikiančių medžiagų 

asmenų reabilitacijos programą, 

skaičius – ne mažiau kaip 10 proc. 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

3. Organizuotų suimtųjų ir nuteistųjų 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

puoselėjimo priemonių skaičius  – 3. 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

Vykdyti iš įstaigos 

paleidžiamų asmenų 

socialinę integraciją 

1. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų 

(paleistų) asmenų socialinės 

integracijos tvarkos aprašo nuostatų, 

priskirtų įstaigos kompetencijai, 

įgyvendinimas – 100 proc. 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

2. Parengtas socialinio darbuotojo 

pareigybės aprašymas. 

3. Įsteigtų socialinio darbuotojo etatų 

skaičius – 1. 

4. Įdarbintas socialinis darbuotojas – 

1. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

Resocializacijos ir 

Veiklos 

organizavimo 

skyriai 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

2021-03-31 

 

2021-03-31 

 

2021-05-31 

 

Įgyvendinti Nuteistųjų 

laisvės atėmimo bausme 

resocializacijos reformos 

Lietuvoje koncepcijos 

nuostatas 

Koncepcijos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymas per 

nustatytus terminus – 100 proc. 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

Resocializacijos, 

Saugumo valdymo 

ir Veiklos 

organizavimo 

skyriai 

2021-12-31 

Organizuoti Nuteistųjų 

kolektyvo tarybų veiklą 

1. Parengti Nuteistųjų kolektyvo 

tarybos nuostatus – 1.  

2. Įsteigta Nuteistųjų kolektyvo 

taryba įstaigoje  – 2 (po vieną 

kiekvienu veiklos adresu). 

3. Organizuotų Kauno tardymo 

izoliatoriaus nuteistųjų kolektyvo 

tarybos posėdžių skaičius – 4 (ne 

rečiau kaip kartą per ketvirtį). 

Resocializacijos 

skyrius 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

2021-02-10 

 

2021-02-10 

 

 

2021-12-31 
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4. Parengta pažyma apie Kauno 

tardymo izoliatoriaus nuteistųjų 

kolektyvo tarybos veiklos rezultatus 

– 1 (direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

2021-12-31 

Plėtoti atkuriamojo 

teisingumo priemones 

Atrinktų ir perduotų Lietuvos 

probacijos tarnybos mediatoriams 

atvejų skaičius – ne mažiau kaip 2. 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-31 

Inicijuoti socialinius, 

edukacinius bei kūrybinius 

projektus nuteistųjų 

resocializacijos, visuomenės 

požiūrio pokyčio į elgesio 

pažangą darančius 

nuteistuosius srityse, 
bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais 

(valstybinių įstaigų, 

savivaldybių, 

nevyriausybinių organizacijų 

švietimo, kultūros, sporto 

sričių atstovais) (direktoriui 

nustatyta užduotis) 

1. Organizuotų projektų 

bendradarbiaujant su valstybinių 

įstaigų, savivaldybių, 

nevyriausybinių organizacijų, 

švietimo, kultūros, sporto sričių 

atstovais skaičius – ne mažiau kaip 3. 

2. Pasirašytų bendradarbiavimo 

sutarčių, skatinant visuomenės 

dalyvavimą nuteistųjų 

resocializacijos procese, skaičius – 

ne mažiau kaip 3. 

3. Savanorių ir nevyriausybinių 

organizacijų organizuojamų renginių 

įstaigoje skaičius – ne mažiau kaip 

60. 

4. Organizuoti religinio pobūdžio 

renginius su tikėjimą liudijančiais 

savanoriais – ne rečiau kaip 1 kartą 

per ketvirtį.  

5. Naujų savanorių (fizinių ir / ar 

juridinių asmenų), įtrauktų į 

nuteistųjų socialinės reabilitacijos 

procesą, skaičius  – ne mažiau kaip 1. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-10-01 

Įrengti Resocializacijos 

skyriuje dirbantiems 

specialistams 

kompiuterizuotas darbo 

vietas, tinkamas nuotoliniam 

paslaugų teikimui 

Kompiuterizuotų darbo vietų 

Resocializacijos skyriuje dirbantiems 

specialistams dalis – 70 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-10-01 

Didinti įstaigoje dirbančių 

darbuotojų pareigų prestižą 

1. Parengtų ir paviešintų straipsnių 

visuomenės informavimo priemonėse 

Resocializacijos 

skyrius  

2021-12-31 
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 socialinės reabilitacijos srities 

darbuotojų profesijos patrauklumui 

skatinti skaičius – 1. 

2. Parengti ir paskelbti įstaigos 

interneto svetainėje straipsniai apie 

vykdomas nuteistųjų resocializacijos 

priemones, socialinius projektus – ne 

rečiau kartą per mėnesį. 

3. Įgyvendintų priemonių, skirtų 

pataisos pareigūno profesijai 

populiarinti (skelbimai apie 

priėmimą į pataisos pareigūno 

pareigas Užimtumo tarnyboje bei 

Kauno m. ir raj. seniūnijose, 

dalyvavimas miesto ir bendruomenių 

šventėse, susitikimai su visuomene, 

mokyklų ir universitetų 

bendruomene) – ne mažiau kaip 2.  

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

Plėsti pusiaukelės namų 

veiklą 

1. Apskaičiuotas ir numatytas lėšų 

poreikis pusiaukelės namų plėtrai 

2021 m. – 100 proc. 

2. Projekto partnerio teisėmis 

dalyvauti projekto „Lietuvos 

bausmių vykdymo sistemos kokybės 

gerinimas“ veiklos, susijusios su 

pusiaukelės namų įsteigimu Kaune, 

įgyvendinime grafike nustatytais 

terminais – 95 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

Resocializacijos bei 

Saugumo valdymo 

skyriai 

2021-06-30 

 

 

2021-12-31 

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. Pravestų grupinių užsiėmimų 

suimtiesiems ir nuteistiesiems 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-31 

 

 

2021-06-30 

 

 

 

 

 

2021-12-31 
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skatinant geresnį savęs pažinimą ir 

išlaikyti emocinę bei dvasinę 

pusiausvyrą skaičius – ne mažiau 

kaip 7. 

4. Ūkio aptarnavimo būrio 

nuteistiesiems pravestų 

psichoedukacinių užsiėmimų 

savižudybių prevencijos tema 

skaičius – ne mažiau kaip 4. 

5. Organizuotų edukacinių renginių – 

ne mažiau kaip 5. 

6. Organizuotų sporto renginių – ne 

mažiau kaip 6. 

 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

2021-12-31 

 

Pasirengti Lietuvos 

Respublikos bausmių 

vykdymo kodekso nuostatų, 

reglamentuojančių nuteistųjų 

užimtumą, įgyvendinimui 

nuo 2022 m. sausio 1 d. 

1. Parengtas ir patvirtintas Kauno 

tardymo izoliatoriaus nuteistųjų 

užimtumo organizavimo priemonių 

planas – 1 (direktoriui nustatytas 

vertinimo kriterijus). 

2. Per plane nustatytus terminus 

įgyvendintos numatytos priemonės – 

100 proc. 

3. Organizuotų susirinkimų su 

suimtaisiais ir nuteistaisiais apie 

Bausmių vykdymo kodekso 

pasikeitimus nuo 2022 m. sausio 1 d. 

skaičius – 4. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

2021-06-30 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

2021-12-31 

 

Dalyvauti VšĮ „Prirašytos 

rankos“ įstaigoje vykdomose 

projektinėse veiklose“. 

Veiklų, kuriose dalyvauta, skaičius – 

ne mažiau kaip 4. 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-31 

 

 

 

Organizuoti socialinio 

projekto „Žalioji oazė“ 

veiklas 

Organizuotų veiklų skaičius – ne 

mažiau kaip 4. 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-31  

  Užtikrinti tinkamas suimtųjų 

ir nuteistųjų užsieniečių 

laisvės atėmimo bausmės 

atlikimo sąlygas 

1. Atnaujinta ir paskelbta 

užsieniečiams informacija užsienio 

kalbomis (anglų ir rusų k.) – 100 

proc. 

2. Naujai atvykusiems užsieniečiams 

parengta ir pateikta informacija apie 

galimybę kreiptis į savo šalies 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

2021-12-31 

 

 

 

2021-09-01 
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ambasadą arba konsulatą – 100 proc. 

3. Pagal poreikį organizuota 

psichosocialinė pagalba 

nuteistiesiems užsieniečiams – 100 

proc. 

 

2021-12-31 

 

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 

(perkusorių) 

apyvartos kontrolę, 

materialinį techninį 

aprūpinimą 

Parengti ir vykdyti  

2021 metų Kauno tardymo 

izoliatoriaus narkotikų 

kontrolės ir vartojimo 

prevencijos priemonių planą. 

1. Parengtas 2021 m. Kauno tardymo 

izoliatoriaus narkotikų kontrolės ir 

vartojimo prevencijos priemonių 

planas –1. 

2. Įgyvendintos šio plano priemonės  

– 100 proc. 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai  

2021-03-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

0 

Įgyvendinti Asmenų, 

linkusių vartoti, platinti 

narkotikus, priežiūros 

prevencijos programą, 

patvirtintą Kauno tardymo 

izoliatoriaus direktoriaus 

2016 m. sausio  

6 d. įsakymu Nr. 1-1 

Plano priemonių vykdymas – 100 

proc.  

Resocializacijos 

skyrius, 

Saugumo valdymo 

skyrius  

 

 

2021-12-31  

Organizuoti suimtųjų ir 

nuteistųjų apsvaigimo nuo 

psichiką veikiančių medžiagų 

patikrinimus 

Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų, 

baustų už psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimą, dalis per mėnesį 

– 100 proc. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-12-31  

01-02-08 Plėtoti laisvės 

atėmimo vietose 

socialinių įgūdžių 

lavinimo programas 

Vykdyti elgesio pataisos 

programą ,,Nuteistųjų 

socialinių įgūdžių ugdymas“ 

Įstaigoje laikomų asmenų, sėkmingai 

baigusių socialinių įgūdžių lavinimo 

programą – ne mažiau kaip 10 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-31  

 

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

VEIKLOS METODUS 
 

P-03 001-01-03-08 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų atvejų skaičius (vienam tūkst. įkalintų asmenų) – 5,9.  

P-03 001-01-03-09 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo dalis procentais – 90. 

01-03-01 Vykdyti saugų ir 

veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų 

valdymą 

Užtikrinti Kalėjimų 

departamento ekstremaliųjų 

situacijų 2020–2023 metų 

prevencijos priemonių plano 

1. Plano priemonių 2021 metams 

įgyvendinimas per nustatytus 

terminus – 100 proc.  

2. Parengta ataskaita apie plano 

Turto valdymo ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

 

2021-12-31 

 

 

2021-12-31 

4197,0 
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 vykdymą priemonių įgyvendinimą – 1. 

Suvaldyti koronaviruso 

plitimo riziką ir tinkamai 

pasirengti galimam viruso 

protrūkiui įstaigoje 

1. Asmens apsaugos priemonių 

rezervo užtikrinimas – 100 proc. 

2. Darbuotojų asmens apsaugos 

priemonių naudojimas vykdant 

prevenciją  nuo COVID-19 ir 

apsaugos ir priežiūros užtikrinimą – 

100 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

Turto valdymo ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

 

2021-12-31 

 

2021-12-31 

Tobulinti vidaus kontrolės 

sistemą (direktoriui nustatyta 

užduotis) 

1. Įdiegta norminį reglamentavimą ir 

vidaus kontrolės principus atitinkanti 

vidaus kontrolės sistema – 1  

 

2. Atnaujintų vidaus teisės aktų, 

reglamentuojančių įstaigos finansų 

kontrolę, dalis proc. – 100. 

3. Atliktų sutarčių vykdymo 

kontrolės procedūrų skaičius – ne 

mažiau kaip 3 patikrinimai. 

 

4. Užtikrintas rekomendacijų, 

pateiktų centralizuotam viešųjų 

pirkimų skyriui atlikus viešųjų 

pirkimų patikrinimus, vykdymas - 

100 proc. 

(direktoriui nustatyti vertinimo 

kriterijai). 

5. Savarankiškai atliekamų pirkimų 

skelbiamos apklausos būdu – ne 

mažiau nei 90 proc. nuo visų atliktų 

pirkimų. 

Turto valdymo ir 

Veiklos 

organizavimo 

skyriai 

Turto valdymo 

skyrius 

 

Turto valdymo ir 

Veiklos 

organizavimo 

skyriai 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

 

 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

  

2021-09-01 

 

 

 

2021-10-01 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

Užtikrinti projektinių veiklų 

vykdymą 

1. Parengtas energetinio efektyvumo 

projekto preliminarus pirkimų planas 

ir mokėjimo paraiškų teikimo 

grafikas – 1. 

2. Energetinio efektyvumo projekto 

preliminariame pirkimų plane ir 

mokėjimo paraiškų teikimo grafike 

2021 m. numatytų priemonių 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

2021-03-31 

 

 

 

2021-12-31 
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vykdymas – 100 proc. 

3. Inicijuoti projektinių veiklų 

projektavimo ir rangos darbų 

pirkimai, pasirašytos projektavimo ir 

rangos darbų sutartys – 100 proc. 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

4. Įgyvendintos projekto „Saulės 

elektrinės įrengimas Kauno tardymo 

izoliatoriuje“, finansuojamo pagal 

Klimato kaitos programos lėšų 

naudojimo 2019 m. sąmatą 

detalizuojančio plano priemonę 

(1.2.1. punktas) „Atsinaujinančių 

energijos išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ar 

kitų) panaudojimas visuomeninės ir 

gyvenamosios (įvairių socialinių 

grupių asmenims) paskirties 

pastatuose“ sutartyje 2021 metams 

numatytos veiklos pagal nustatytus 

terminus – 100 proc. 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

Optimizuoti įstaigos veiklą, 

išteklių valdymo procesus 

(direktoriui nustatyta 

užduotis) 

1. Pateiktų Kalėjimų departamentui 

pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos 

tobulinimo, optimizavimo, siekiant 

racionaliau naudoti žmogiškuosius 

išteklius, valdyti turtą ir asignavimus, 

skaičius – nei mažiau kaip 3. 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

2. Pateiktų įstaigos direktoriui 

pasiūlymų dėl įstaigos veiklos 

tobulinimo, optimizavimo apsaugos 

ir priežiūros srityje – ne mažiau kaip 

4. 

3. Parengtų teisės aktų projektų dėl 

įstaigos veiklos tobulinimo ir 

efektyvinimo –  ne mažiau kaip 2. 

Veiklos 

organizavimo ir 

Turto valdymo 

skyriai 

 

 

 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 



10 

Stiprinti personalo valdymo, 

veiklos organizavimo 

procesus 

Pagal Kalėjimų departamento 

patvirtintus rekomenduojamus 

tipinius specialiuosius reikalavimus, 

nustatytus atitinkamoms statutinių 

valstybės tarnautojų pareigybių 

grupėms, atlikti šias pareigas 

einančių darbuotojų pareigybių 

aprašymų pakeitimus – 100 proc. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2021-09-01 

Puoselėti kolektyvo tradicijas 1. Inicijuoti kolektyvo susitikimai 

su meno, sporto, akademinės 

bendruomenės atstovais – ne 

mažiau kaip 2. 

2. Socialinės akcijos, kuriose 

dalyvauta, – ne mažiau kaip 2. 

3. Organizuotų renginių pagerbti 

kolektyvo narius už nuopelnus 

profesinėje, sportinėje veikloje, 

susitikimų su buvusiais įstaigos 

darbuotojais ar kitais žymiais 

žmonėmis skaičius – ne mažiau kaip 

2. 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

2021-12-31 

 

Vykdyti paprastąjį  remontą 

ūkio būdu  

1. Parengtas remonto ūkio būdu 

darbų planas – 1. 

2. Parengta ataskaitų dėl 2021 m. 

remontų išlaidų plano vykdymo – 2. 

3. Remonto išlaidų plano 

įgyvendinimas nustatytu laiku – 100 

proc. 

4. Įgyvendinant Lukiškių tardymo 

izoliatoriuje-kalėjime laikomų 

asmenų iškėlimo į kitas laisvės 

atėmimo vietų įstaigas planą užbaigti 

Kauno tardymo izoliatoriaus (veiklos 

adresu Technikos g. 34, Kaunas) 

pastato ketvirto aukšto remontą 

įrengiant kamerų tipo patalpas ir 

įrengiant pasivaikščiojimo kiemelius. 

Turto valdymo 

skyrius 

2021-06-30 

 

 

2021-12-31 

 

2021-12-31 

Užtikrinti suimtųjų ir 

nuteistųjų maitinimą ūkio 

1. Atliktos visos procedūros ir 

pradėtas suimtųjų bei nuteistųjų 

Turto valdymo  ir 

veiklos 

2021-04-07 
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būdu veiklos adresu A. 

Mickevičiaus g. 11 

maitinimas – 100 proc. (direktoriui 

nustatytas vertinimo kriterijus). 

2. Inicijuoti maisto produktų pirkimai 

– 100 proc. pasirašytos maisto 

produktų sutartys. 

3. Pasirašyta sutartis dėl šalutinių 

gyvūnų produktų ir maisto atliekų 

šalinimo paslaugos – 1. 

4. Gautas maisto tvarkymo subjekto 

pažymėjimas (higienos pasas) – 1. 

5. Parengti virėjų ir nuteistųjų, 

dirbančių virtuvėje, pareigybių 

aprašymai – 2 virėjų ir 2 nuteistųjų. 

6. Atlikta nuteistųjų (suimtųjų) 

faktinių maitinimo išlaidų analizė – 

1. 

organizavimo 

skyriai 

Turto valdymo 

skyrius 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

Turto valdymo 

skyrius 

Turto valdymo 

skyrius 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

2021-04-07 

 

 

2021-04-07 

 

 

2021-04-12 

 

2021-04-07 

 

 

2021-07-31 

Vykdyti 2020 m. gegužės  

4 d. Bendradarbiavimo 

sutartį Nr. ST-69 dėl 2014-

2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinio 

mechanizmo programos 

„Teisingumas ir vidaus 

reikalai“ projekto „Lietuvos 

bausmių vykdymo sistemos 

kokybės gerinimas“ 

1. Įsipareigojimų, susijusių su 2021 

m. vykdomomis projekto veiklomis, 

įgyvendinimas – 95 proc.  
2. Pateiktų pasiūlymų dėl veiklų, 

susijusių su resocializacijos 

efektyvinimu, skaičius – ne mažiau 

kaip 2 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

Užtikrinti įstaigos valdomo 

nekilnojamojo turto 

inventorizacijos proceso 

kontrolę 

1. Įvertinta turto tolimesnė 

naudojimo vizija (reikalingas / 

nereikalingas (griauti, atiduoti TB, 

VIMA ar kt.) – 100 proc. (direktoriui 

nustatytas vertinimo kriterijus). 

2. Kalėjimų departamentui pateikti 

siūlymai dėl tolimesnio jo naudojimo 

– 1 (direktoriui nustatyti vertinimo 

kriterijai). 

3. Įstaigos nenaudojamo (netinkamo) 

turto realizavimas – 100 proc.  

Turto valdymo 

skyrius 

2021-09-30 
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Pagerinti įstaigos 

kriminogeninę būklę 

(direktoriui nustatyta 

užduotis) 

1. Parengtas Krizinių situacijų 

valdymo priemonių planas – 1 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

2. Krizinių situacijų valdymo plano 

priemonių vykdymas proc. – 100. 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

3. 2021 m. Kriminalinės subkultūros 

apraiškų mažinimo plane numatytų 

priemonių įgyvendinimas – 100 

proc. 

 

4. Pasitelkus specialiai apmokytus 

šunis, įstaigoje atliktų teritorijos bei 

patalpų apžiūrų ir kratų siekiant 

surasti narkotines ir psichotropines 

medžiagas bei kitus neleistinus 

nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti 

daiktus, skaičius – ne mažiau kaip 6 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus).  
5. Atliktų netikėtų (neplanuotų) 

įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš jos 

asmenų apžiūros ir daiktų 

patikrinimų skaičius – ne mažiau 

kaip 12 (direktoriui nustatytas 

vertinimo kriterijus). 

6. Organizuotų mokymų, kaip veikti 

nuteistųjų bandymo pabėgti ir kitais 

ypatingais atvejais skaičius – 1. 

7. Atlikti kontrolinius patikrinimus 

(vaizdo kamerų peržiūras), siekiant 

nustatyti, ar tinkamai vykdoma 

įeinančių į įstaigas patikra – ne 

rečiau, kaip kartą per mėnesį. 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 

 

Resocializacijos, 

Saugumo valdymo 

ir Turto valdymo 

skyriai 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

 

 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-03-15 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

2021-12-31 

Įvertinti suimtiesiems ir 

nuteistiesiems neleistinų 

turėti daiktų  patekimo į 

Įstaigos direktoriui pateiktų 

pasiūlymų dėl pabėgimų ir 

suimtiesiems ir nuteistiesiems 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-12-31 
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įstaigą, taip pat nuteistųjų 

pabėgimo iš įstaigos 

užkardymo priemonių 

efektyvumą 

neleistinų turėti daiktų  patekimo į 

įstaigą užkardymo skaičius – 1. 

Mažinti suimtųjų ir 

nuteistųjų skundų skaičių  

1. Užtikrinti, kad įstaigoje atliekamas 

statinių ir patalpų remontas būtų 

atliekamas tik reikalingose 

(naudojamose) patalpose taupiai ir 

racionaliai, suderinus su Kalėjimų 

departamentu – 100 proc. (direktoriui 

nustatytas vertinimo kriterijus). 

Turto valdymo 

skyrius 

2021-12-31 

Užtikrinti įstaigos darbuotojų 

saugumą, suimtųjų ir 

nuteistųjų apsaugą ir 

priežiūrą, jų pareigų ir 

draudimų vykdymo kontrolę 

bei režimo reikalavimų 

laikymąsi, taip pat turto 

apsaugą įstaigoje naudojant 

vaizdo registratorius 

1. Tarnybinių vaizdo registratorių 

naudojimo tvarkos aprašo nuostatų 

vykdymas proc. – 100. 

2. Atliktų vaizdo registratoriais 

užfiksuotų įrašų patikrinimų, siekiant 

nustatyti, ar vaizdo registratoriais 

naudojami pagal nustatytą tvarką, – 

ne mažiau kaip 12. (direktoriui 

nustatyti vertinimo kriterijai). 

3. Vaizdo registratoriais užfiksuotų 

visų suimtųjų ir nuteistųjų padarytų 

pažeidimų dalis –  ne mažiau kaip 70 

proc. 

4. Atlikta (kartu su KD) vaizdo 

registratorių naudojimo patikrinimų – 

20  

Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-12-31 

 

 

 

Užtikrinti informacinių 

technologijų plėtrą įstaigoje 

 

Darbuotojams, turintiems įgaliojimus 

pasirašyti dokumentus, ir 

registratoriams sudaryta galimybė 

dokumentų valdymo sistemoje 

DocLogix dokumentus pasirašyti ir 

registruoti kvalifikuotu elektroniniu 

parašu – 100 proc. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2021-06-01 

Tobulinti pareigūnų ir 

darbuotojų tarnybinius 

įgūdžius 

1. Organizuotų darbuotojų ir 

pareigūnų iškvietimo pagal 

iškvietimo schemą pratybų skaičius – 

2. 

2. Pareigūnų, dalyvavusių 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

 

Saugumo valdymo 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 
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organizuotuose specialaus pareigūnų 

pasirengimo mokymuose, dalis nuo 

bendrojo įstaigoje dirbančių 

pareigūnų skaičiaus – ne mažiau kaip 

50 proc. 

3. Organizuotų mokymų saugaus 

elgesio dirbant su suimtaisiais ir 

nuteistaisiais tema skaičius –1. 

(1–3 direktoriui nustatyti vertinimo 

kriterijai). 

4. Įvadinius mokymus baigusių 

naujai priimtų pataisos pareigūnų – 

100 proc. 

ir Veiklos 

organizavimo 

skyriai 

 

 

Saugumo valdymo 

ir Resocializacijos 

skyriai 

 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

Užtikrinti Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo 

ministerijos ir jam pavaldžių 

įstaigų bei valstybės įmonės 

korupcijos prevencijos 2019-

2021 m. programos 

įgyvendinimo priemonių 

plane numatytų priemonių 

įgyvendinimą 

Plane numatytų priemonių vykdymas 

– 100 proc. 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

2021-12-31 

Vykdyti priemones, 

užtikrinančias taupų ir 

racionalų išteklių 

panaudojimą (direktoriui 

nustatyta užduotis) 

2. Likviduotas teisės aktų nustatyta 

tvarka įstaigos funkcijoms vykdyti 

nereikalingas ir (ar) netinkamas 

naudoti turtas – 100 proc. 

3. Atliktų darbo užmokesčiui skirtų 

lėšų naudojimo kontrolės procedūrų 

skaičius – 2  

(direktoriui nustatyti vertinimo 

kriterijai). 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

Iki 2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

Įgyvendinti Europos 

komiteto prieš kankinimą ir 

kitokį žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį žmogaus orumą 

elgesį ar baudimą delegacijos 

rekomendacijas 

Įgyvendinta Europos komiteto prieš 

kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį žmogaus 

orumą elgesį ar baudimą 

rekomendacijų dalis – 100 proc. 

(pagal turimus asignavimus). 

Saugumo valdymo 

skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Iki 2021-12-31 
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Užtikrinti įstaigos darbuotojų 

pasirengimo civilinės saugos 

srityje tobulinimą 

1. Organizuoti įstaigos darbuotojų 

civilinės saugos mokymai – 1 (ne 

mažiau kaip 2 val. per metus). 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

2. Mokymuose dalyvavusių 

darbuotojų skaičius – ne mažiau kaip 

20. 

3. Parengtų pažymų (ataskaitų) apie 

civilinės saugos mokymus skaičius – 

1. 

Turto valdymo ir 

Veiklos 

organizavimo 

skyriai 

 

Iki 2021-12-31 

 

 

Užtikrinti Gaisrinės saugos 

2020–2023 m. priemonių 

plano priemonių 

įgyvendinimą per nustatytus 

terminus. 

 

1. Priemonių plano 2021 metams 

numatytų priemonių įgyvendinimas 

per nustatytus terminus – 100 proc. 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

2. Parengta ataskaitų apie plano 

priemonių įgyvendinimą – 1. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2021-12-31 

Stiprinti įstaigos personalo 

administracinius gebėjimus 

1. KD Mokymo centro kvalifikacijos 

tobulinimo 2021 m. plane numatytų 

priemonių įgyvendinimas per 

nustatytus terminus – 100 proc. 

2. Įstaigoje dirbančių asmenų, 

kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 

2 kartus per metus, dalis – ne 

mažesnė kaip 50 proc.  

3. Viešuosius pirkimus vykdančių 

darbuotojų dalyvavimas seminare 

aktualiais viešųjų pirkimų vykdymo 

klausimais skaičius – ne mažiau kaip 

1 (direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus). 

4. Darbuotojų, gilinusių žinias 

socialiniais klausimais, skaičius – 15. 

5. Įvadinius mokymus baigusių 

naujai priimtų pataisos pareigūnų 

skaičius, proc. – 100. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

2021-12-31 

 

 

 

 

 

2021-12-31 

 

2021-12-31 
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Gerinti mikroklimatą 

įstaigoje  

1. Kalėjimo departamento bei jam 

pavaldžių įstaigų 2021 metų išorinės 

ir vidinės komunikacijos plane 

numatytų priemonių įgyvendinimas 

proc. – 100. 

2. Atliktas įstaigos darbo vietų 

(pareigūnų ir kursantų) rizikos 

vertinimas – 1 (direktoriui nustatytas 

vertinimo kriterijus. 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

 

 

 

Turto valdymo 

skyrius 

2021-12-31 

 

 

 

 

2021-09-01 

 

 

 

01-03-02 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, priežiūrą 

ir materialinį 

aprūpinimą 

Užtikrinti suimtųjų ir 

nuteistųjų maitinimo 

organizavimą ūkio būdu 

veiklos adresu A. 

Mickevičiaus g. 11 

Atliktos visos procedūros ir pradėtas 

suimtųjų bei nuteistųjų maitinimas – 

100 proc. (direktoriui nustatytas 

vertinimo kriterijus). 

Turto valdymo 

skyrius 

2021-04-07 655,0 

Inicijuoti nuteistųjų ir 

suimtųjų materialinį 

aprūpinimą 

Inicijuoti viešieji pirkimai pagal 

patvirtintą įstaigos 2021 m. viešųjų 

pirkimų planą – 100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-31 

Atnaujinti įstaigos 

inžinerines ir technines 

priemones 

1. Įdiegtų naujų inžinerinių, techninių 

priemonių skaičius – ne mažiau kaip 

3. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2021-12-31 

 

01-03-05  Teikti teisės aktų 

nustatytas mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas 

Pravieniškių 

gyvenvietei 

Pagal įstaigos nekilnojamojo 

turto nuomos parduotuvės  

nuteistiesiems veiklai sutartį 

aprūpinti nuteistuosius ir 

suimtuosius maisto 

produktais, pramoninėmis 

prekėmis ir būtiniausiais 

reikmenimis. Išnuomotos 

telefono ir vaizdo teikimo 

paslaugai atlikti skirtos 

patalpos. 

1. Pajamos, gautos iš įstaigos patalpų 

nuomos – 9000 eurų. 

2. Pajamų už patalpų nuomą 

panaudojimas įstaigoje laikomų 

nuteistųjų ir suimtųjų darbo 

užmokesčiui – 100 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 9,0 

Iš viso  5469,0 

 

_____________________ 


