
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO
2022-2027 METAMS PATVIRTINIMO

2021 m.                              d. Nr. 

Vadovaudamasis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2021 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  nuostatų  patvirtinimo“,  7  punktu  ir
atsižvelgdamas į  alkoholio vartojimo tarnyboje (darbe) atvejus bei siekdamas sustiprinti bausmių  vykdymo
sistemos pareigūnų ir darbuotojų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją: 

1. T  v  i  r  t  i  n  u   Bausmių  vykdymo sistemos  pareigūnų  ir  darbuotojų  psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos veiksmų planą 2022– 2027 metams (pridedama).

2. P a v e d u:
2.1.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –

Kalėjimų departamentas) Veiklos organizavimo skyriui įsakymą paskelbti įstaigos interneto svetainėje;
2.2.  įsakymo  vykdymo  kontrolę  pavedu  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo

skyriaus vedėjai.

Direktorius                                                                                                                 Virginijus Kulikauskas
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         PATVIRTINTA 
         Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 

         2021 m.                            d. 
      įsakymu Nr. 

BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS PAREIGŪNŲ IR DARBUOTOJŲ
PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

2022-2027 METAMS

Eil.
Nr.

Tikslai Priemonės Vykdytojai Įvykdymo
terminas

1. Bausmių  vykdymo
sistemos  pareigūnų  ir
darbuotojų  kompetencijų
kėlimo  psichoaktyviųjų
medžiagų  vartojimo
prevencijos  srityje
planavimas.

1.1. Parengti  informacinį
lankstinuką  psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos
tematika,  skirtą  bausmių
vykdymo sistemos pareigūnams
ir darbuotojams.

VOS
psichologai

2023-12-31

1.2.  Parengti  informacinį
lankstinuką apie priklausomybių
gydymo galimybes.

VOS
psichologai

2023-12-31

1.3.  Rengti  ir  skelbti  intranete
straipsnius  aktualia
psichoaktyviųjų  medžiagų
vartojimo prevencijos tematika.

VOS
psichologai

Kasmet ne
mažiau kaip

1

1.4.  Parengti  metodines
rekomendacijas  bausmių
vykdymo  sistemos  struktūrinių
padalinių  vadovams
psichoaktyviųjų  medžiagų
vartojimo  prevencijos  tematika,
prireikus  teikti  metodinę
pagalbą. 

VOS
psichologai

2022-12-31

1.5.  Kelti  VOS  psichologų
kvalifikaciją  psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencijos
srityje.

VOS
psichologai

Ne rečiau
kaip kartą

kas 5 metus

1.6.  Parengti  ir  patvirtinti
psichoaktyviųjų  medžiagų
vartojimo  prevencijos  mokymų
programą,  skirtą  bausmių

VOS
psichologai

2023-12-31
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Eil.
Nr.

Tikslai Priemonės Vykdytojai Įvykdymo
terminas

vykdymo sistemos pareigūnams
ir darbuotojams.

1.7.  Organizuoti  ir  vykdyti
psichoaktyviųjų  medžiagų
vartojimo prevencijos mokymus
bausmių  vykdymo  sistemos
pareigūnams ir darbuotojams.

VOS
psichologai,

Mokymo
centras

2024-12-31 
– 

2027-12-31

1.8. Organizuoti informacinius 
seminarus bausmių vykdymo 
sistemos struktūrinių padalinių 
vadovams dėl nukreipiamojo 
pokalbio, įtarus pavaldų 
darbuotoją vartojant 
psichoaktyviąsias medžiagas, 
bei pristatant intervencijos 
psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo rizikai mažinti 
modelį.

VOS
psichologai

2025-12-31
– 

2026-12-31

2. Bausmių  vykdymo
sistemos  pareigūnų  ir
darbuotojų  sveikos
gyvensenos  įgūdžių
stiprinimas.

2.1.  Rengti  ir  skelbti  intranete
straipsnius  streso  įveikos
tematika.

VOS
psichologai

Ne rečiau
kaip kartą
per metus

2.2.  Organizuoti  ir  vykdyti
kvalifikacijos  tobulinimo
mokymus „Stresas ir jo įveikimo
galimybės“  bausmių  vykdymo
sistemos  pareigūnams  ir
darbuotojams.

VOS
psichologai

Ne rečiau
kaip kartą
per metus

3. Greitos  ir  kokybiškos
psichologinės  pagalbos
teikimas/gavimas,  esant
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo atvejams.

3.1.  Sukurti  Psichoaktyviųjų
medžiagų  vartojimo  rizikai
mažinti intervencijos modelį.

VOS
psichologai

2025-12-25

3.2. Teikti psichologinę pagalbą
bausmių  vykdymo  sistemos
pareigūnams  ir  darbuotojams,
turintiems  priklausomybių
problemų  arba  susiduriantiems
su  priklausomybių  problema
artimoje aplinkoje.

VOS
psichologai

Nuolat,
pagal

poreikį

4. Psichoaktyviųjų
medžiagų  prevencijos
plano administravimas.

4.1.  Parengti  ataskaitą  apie
įvykdytą  veiklą  2022-2027
metais.

VOS
psichologai

2027-12-28

4.2.  Parengti  psichoaktyviųjų VOS 2027-12-31
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Eil.
Nr.

Tikslai Priemonės Vykdytojai Įvykdymo
terminas

medžiagų  prevencijos  planą
2027-2030 metams.

psichologai

Pastaba. Vartojamos santrumpos:

VOS –  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  Veiklos
organizavimo skyrius
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