
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL BENDRĄSIAS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ PADALINIŲ CENTRALIZAVIMO

PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2022 m. kovo       d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Kal jim  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumoė ų
ministerijos (toliau – Kal jim  departamentas) ė ų nuostat , patvirtint  Lietuvos Respublikosų ų
teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. sakymu Nr. 1R-58 „D l Kal jim  departamentoį ė ė ų
prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  nuostat  patvirtinimo“  17.1.,  17.5.ų
papunk iais,  Kal jim  departamento  darbo  reglamento,  patvirtinto  Kal jimč ė ų ė ų
departamento direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. sakymu Nr. 4/07-31, 7 ir  į 11 punktais bei
atsi velgdamas   socialini  partneri  suderinim  (2022  m.  vasario  28  d.  Darbuotojž į ų ų ą ų
valdymo komiteto pos d io metu):ė ž

1. T v i r t i n u  pridedamą  Kalėjimų  departamento  bendrąsias  funkcijas  vykdančių
padalinių centralizavimo priemonių planą (toliau – Planas).

2. P a v e d u :
2.1.  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo,  Komunikacijos,  Planavimo  ir

projektų, Turto valdymo ir Finansų skyriams užtikrinti Plane nurodytų priemonių įgyvendinimą;
2.2.  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti

Kalėjimų  departamento  bendrąsias  funkcijas  vykdančių  padalinių  darbuotojus ir  šį  įsakymą
išsiųsti  Kalėjimų  departamentui  pavaldžioms įstaigoms bei  profesinėms sąjungoms (Bausmių
vykdymo sistemos šakos kolektyvinės sutarties šalims).

Direktorius          Virginijus Kulikauskas



                                PATVIRTINTA
               Kalėjimų departamento prie Lietuvos  

Respublikos teisingumo ministerijos  
2022 m. kovo      d. įsakymu Nr. V-

BENDRĄSIAS FUNKCIJAS VYKDANČIŲ PADALINIŲ CENTRALIZAVIMO
PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingas 
vykdytojas

Įvykdymo 
terminas

1.  Atlikti bausmių vykdymo sistemos struktūrinių 
padalinių, vykdančių bendrąsias funkcijas, 
pareigybių funkcijų analizę ir jų priskyrimą naujai 
steigiamiems centralizuotiems Kalėjimų 
departamento struktūriniams padaliniams

Kiekvienas 
Kalėjimų 
departamento 
bendrąsias 
funkcijas vykdantis
padalinys

Iki 2021-03-10

2.  Peržiūrėti teisingumo ministro kompetencijai 
priskirtus tvirtinti teisės aktus ir Teisingumo 
ministerijai pateikti siūlymus dėl su bendrąsias 
funkcijas vykdančių padalinių reorganizacijos 
įgyvendinimu susijusių teisės aktų pakeitimų

Kalėjimų 
departamento 
bendrąsias 
funkcijas 
vykdantys 
padaliniai

Iki 2022-06-01

3.  Peržiūrėti ir pakeisti Kalėjimų departamento 
direktoriaus kompetencijai priskirtus tvirtinti teisės 
aktus, kiek tai susiję su bendrąsias funkcijas 
vykdančių padalinių reorganizacijos įgyvendinimu

Kalėjimų 
departamento 
bendrąsias 
funkcijas 
vykdantys 
padaliniai

Iki 2022-06-10

4.  Parengti bendrąsias funkcijas vykdančių padalinių 
centralizavimo pristatymą

Kalėjimų 
departamento 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

Iki 2022-03-10

5.  Parengti įsakymų dėl Kalėjimų departamento ir  
laisvės atėmimo vietų struktūros ir valdymo 
struktūros schemos pakeitimo projektus

Kalėjimų 
departamento 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

Iki 2022-04-01

6.  Pravesti konsultacijas dėl bendrųjų funkcijų 
centralizavimo su profesinėmis sąjungomis

Kalėjimų 
departamento 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

Iki 2022-04-07

7.  Sudaryti centralizuotų Kalėjimų departamento 
struktūrinių padalinių pareigybių sąrašų projektus

Kalėjimų 
departamento 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

Iki 2022-04-01



8.  Parengti centralizuotų Kalėjimų departamento 
struktūrinių padalinių nuostatų, įsigaliosiančių nuo 
2022-07-01, projektus

Kiekvienas 
Kalėjimų 
departamento 
bendrąsias 
funkcijas vykdantis
padalinys

Iki 2022-04-01

9.  Parengti centralizuotų Kalėjimų departamento 
struktūrinių padalinių pareigybių aprašymų, 
įsigaliosiančių nuo 2022-07-01, projektus

Kiekvienas 
Kalėjimų 
departamento 
bendrąsias 
funkcijas vykdantis
padalinys

Iki 2022-04-01

10.  Parengti atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijus 
ir juos suderinti su darbo taryba (profesinėmis 
sąjungomis) Lietuvos Respublikos darbo kodekso 
57 straipsnyje nustatyta tvarka

Kalėjimų 
departamento 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

Iki 2022-04-01

11.  Įspėti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, 
dirbančius pagal darbo sutartis, apie jų pareigybių 
panaikinimą arba informuoti bendrąsias funkcijas 
vykdančius darbuotojus, kad  jų darbo santykiai tęsis
Darbo kodekso 51 straipsnio pagrindu

Kalėjimų 
departamento 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

Iki 2022-04-01

12.  Siūlyti įspėtiems apie atleidimą valstybės 
tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal 
darbo sutartis, užimti kitas pareigas, kurias jie 
atitinka pagal tai pareigybei keliamus išsilavinimo, 
kvalifikacijos ir kitus reikalavimus

Kalėjimų 
departamento 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

Iki 2022-06-30

13.  Informuoti Sodrą apie atleistus valstybės tarnautojus
ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie 
jų atleidimą iš tarnybos (darbo)

Kalėjimų 
departamento 
Finansų skyrius ir 
NBFC1

Darbuotojų 
atleidimo dieną

14.  Užtikrinti bendrąsias funkcijas vykdančių  padalinių 
centralizavimo proceso įgyvendinimą ir jį užbaigti.

Kalėjimų 
departamento 
direktoriaus 
paskirti atsakingi 
asmenys

2022-07-01

1 Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, trumpinys – NBFC.
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