
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS VEIKLOS ANALIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO

2022 m. gegužės     d. Nr. V-
Vilnius

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo  įstatymo  8  straipsnio  5
dalimi,  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58
„Dėl  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  nuostatų
patvirtinimo“, 12 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m.
balandžio 29 d. įsakymą Nr. 1R-186 ,,Dėl teisingumo ministro 2016 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr.
1R-229  „Dėl  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės skyriaus nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

Direktorius           Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2022 m.                               d.
įsakymu Nr. 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
VEIKLOS ANALIZĖS IR KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  Veiklos
analizės ir kontrolės skyriaus nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kalėjimų departamento
prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  Veiklos
analizės  ir  kontrolės  skyriaus  (toliau  –  Skyrius)  statusą,  uždavinius,  funkcijas,  teises,  veiklos
organizavimą ir atsakomybę bei veiklos kontrolę.

2. Skyrius  yra  Kalėjimų  departamento  administracijos  padalinys,  nesantis  kitame
administracijos padalinyje, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas  Kalėjimų departamento direktoriaus
pavaduotojui, kurio veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas

3.  Skyrius  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos
Respublikos  įstatymais,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministro įsakymais, Kalėjimų departamento įsakymais, kitais teisės aktais, susijusiais su
nustatytų funkcijų vykdymu, ir šiais Nuostatais.

4.  Skyriaus  struktūra  nustatoma  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešojo
administravimo įstatymu ir Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintu Kalėjimų departamento
pareigybių  sąrašu.  Skyriaus  valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,
(toliau  –  valstybės  tarnautojai  ir  darbuotojai)  kompetenciją,  funkcijas,  pavaldumą  nustato  jų
pareigybių aprašymai.

II  SKYRIUS
SKYRIAUS UŽDAVINIAI 

5. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:
5.1. užtikrinti Kalėjimų departamento efektyvų veiklos įgyvendinimą;
5.2.  vykdyti Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  stebėseną  ir  poveikio

vertinimą, Kalėjimų departamento padalinių veiklos procesų analizę, analizuoti procesus, darančius
įtaką bausmių vykdymo sistemai, organizuoti pažangiausių veiklos valdymo modelių diegimą;

6. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1.Kalėjimų departamento veiklos įgyvendinimo užtikrinimo srityje:
6.1.1.  vertina  ir  kontroliuoja  Kalėjimų  departamento  administracijos  padalinių  veiklos

kokybę; 
6.1.2.  dalyvauja  nustatant  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  veiklos

prioritetus;
6.1.3.  formuluoja  Kalėjimų  departamentui  ir  jam  pavaldžioms  įstaigoms  nustatytų

uždavinių įgyvendinimo gaires;
6.1.4. teikia siūlymus dėl Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms nustatytų

uždavinių įgyvendinimo strategijos formavimo, veiklos vertinimo kriterijų nustatymo;



6.1.5.  pagal  kompetenciją  teikia  siūlymus  dėl  padalinių  darbo  tobulinimo  ir  gerosios
praktikos pavyzdžių taikymo, organizuoja jų įgyvendinimą;

6.1.6.  pagal  kompetenciją  dalyvauja  rengiant  Kalėjimų  departamento  strateginį,  metinį
veiklos planus, tarpinstitucines programas ir įgyvendina jų nuostatas;

6.1.7. rengia veiklos tobulinimo planų projektus;
6.1.8. vykdo Kalėjimų departamento veiklos procesų stebėseną, matavimus ir vertinimą,

analizuoja jų rezultatyvumą ir veiksmingumą;
6.1.9. kuria, diegia ir tobulina Kalėjimų departamento vidaus kontrolės sistemą ir atlieka

vidaus kontrolę;
6.1.10. kuria, diegia ir tobulina Kalėjimų departamento veiklos rizikos valdymo sistemą;
6.1.11. konsultuoja Kalėjimų departamento struktūrinius padalinius, teikia jiems pastabas,

rekomendacijas, metodinę ir praktinę pagalbą Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
6.1.12.  rengia  teisės  aktų  projektus  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų

statistinės  veiklos,  asmenų  prašymų  ir  skundų  nagrinėjimo,  veiklos  analizės  ir  kontrolės
kompetencijai priskirtais klausimais;

6.1.13. organizuoja Kalėjimų departamento vykdomus kriminologinio pobūdžio tyrimus,
analizuoja  sukauptą  informaciją,  užtikrinant  tikslų  reikiamos  informacijos  kaupimą  ir  išvadų
pagrįstumą;

6.1.14. organizuoja bei palaiko bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis, juose
dirbančiais  mokslininkais,  kitomis  organizacijomis  bei  jų  darbuotojais  dėl  mokslinių  tyrimų
atlikimo bausmių vykdymo sistemoje.

6.2.  Stebėsenos rezultatų ir rekomendacijų teikimo Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų veiklos tobulinimo srityje:

6.2.1.  identifikuoja  veiklos  neatitikimus  nustatytiems  reikalavimams,  rengia  veiklos
tobulinimo  rekomendacijas,  kontroliuoja  korekcinių  bei  prevencinių  veiksmų  įgyvendinimą  ir
vykdo pažangos stebėseną;

6.2.2. prognozuoja, vertina ir analizuoja rizikos veiksnius bei priežastis, turinčius įtakos
Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms priskirtiems uždaviniams įgyvendinti, teikia
pasiūlymus dėl rizikos veiksnių prevencijos ir šalinimo;

6.2.3. vykdo gerosios užsienio valstybių praktikos bausmių vykdymo srityje analizę, teikia
siūlymus  Kalėjimų  departamento  vadovybei  dėl  jų  įgyvendinimo,  tobulinant  bausmių  vykdymo
sistemos darbo organizavimo ir vykdymo procedūras;

6.2.4. organizuoja ir vykdo padalinių veiklos vidaus kontrolę, stebėseną ir teikia siūlymus
dėl nustatytų neigiamų reiškinių šalinimo;

6.2.5. diegia rizikų valdymo sistemą;
6.2.6. vertina nustatytus rizikos veiksnius;
6.2.7. renka, kaupia ir apibendrina bausmių vykdymo sistemos veiklą charakterizuojančius

statistinius  duomenis,  rengia  bausmių  vykdymo  sistemos  statistines  veiklos  ataskaitas,  teikia
aktualią statistinę informaciją duomenų bazėms, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui)
ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, Lietuvos valdžios institucijoms, Statistikos departamentui ir
kitiems vartotojams;

6.2.8. rengia audito rekomendacijų įgyvendinimo planus, atlieka išorės audito institucijų
rekomendacijų  įgyvendinimo  stebėseną,  bendradarbiauja  su  išorės  audito  institucijomis,  joms
atliekant auditą Kalėjimų departamente;

6.2.9. vykdo strateginių dokumentų stebėseną;
6.2.10.  renka,  analizuoja  ir  apibendrina  informaciją  bausmių  vykdymo  sistemos

specialiosios  veiklos  srityje  apie  atliktus  mokslinius  tyrimus,  teikia  pasiūlymus  dėl  šių  procesų
gerinimo;



6.2.11. rengia analitines apžvalgas,  veiklos analizes,  tendencijas bei prognozes bausmių
vykdymo sistemos specialiosios veiklos srityje, teikia jas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų vadovybei bei užtikrina reikiamos informacijos kaupimą ir pateikimą.

7. Skyrius taip pat vydo šias funkcijas:
7.1. vykdo centralizuotą asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimą bei atsakymų

projektų į juos rengimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.3. įgyvendina Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymus ir pavedimus;
7.4.  dalyvauja  įgyvendinant  kitų  Kalėjimų  departamento  struktūrinių  padalinių  veiklos

procedūras;
7.5. vykdo išankstinę ir einamąją Skyriaus administruojamų dokumentų (sutarčių, sąskaitų

faktūrų, pirkimo paraiškų) finansinę kontrolę;
7.6.  nustato  Skyriaus  valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų  mokymo  bei  kvalifikacijos

tobulinimo poreikį ir teikia padaliniui, atsakingam už personalo valdymą;
7.7.  rengia  teisės  aktų  ir  kitų  dokumentų  projektus  Skyriaus  kompetencijai  priskirtais

klausimais;
7.8.  vizuoja  įsakymų,  sutarčių  projektus  ir  kitus  dokumentus  Skyriaus  kompetencijai

priskirtais klausimais;
7.9. pildo Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.10.  tvarko  Skyriaus  veiklos  dokumentus,  užtikrina  tinkamą  dokumentų  saugojimą,

naikinimą ir perdavimą į archyvą; 
7.11.  vykdo  kitas  teisės  aktų  nustatytas  funkcijas  Skyriaus  kompetencijai  priskirtais

klausimais.

III SKYRIUS.
 SKYRIAUS TEISĖS

8. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius ir vykdydamas nustatytas funkcijas,
turi teisę:

8.1. teikti Kalėjimų departamento vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
8.2. gauti iš Kalėjimų departamento struktūrinių padalinių pasiūlymus, pastabas ar išvadas

dėl Skyriaus rengiamų teisės aktų ar kitų dokumentų projektų;
8.3. gauti Skyriaus funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją iš Kalėjimų departamento

struktūrinių padalinių, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų bei kitų juridinių ir fizinių 
8.4. rengti pasitarimus, organizuoti ir dalyvauti organizuojant seminarus, kitus renginius

Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
8.5. dalyvauti Kalėjimų departamento, kitų valstybės institucijų ir įstaigų ar savivaldybių

komisijų (darbo grupių) veikloje;
8.6.  pasirašyti  siunčiamus  ar  vidaus  dokumentus  Skyriaus  kompetencijai  priskirtais

klausimais.
IV SKYRIUS.

SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

9. Skyriaus darbas organizuojamas vadovaujantis Kalėjimų departamento metiniais veiklos
planais,  šiais  Nuostatais,  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojo  ir  direktoriaus
pavedimais ir rezoliucijomis.

10. Skyriaus veiklą organizuoja Skyriaus vedėjas (toliau – Vedėjas).
11.  Vedėjas  yra  tiesiogiai  pavaldus  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojui,

kurio veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas.



12. Vedėjas:
12.1.  planuoja ir  organizuoja Skyriaus darbą,  teikia  pasiūlymus Kalėjimų departamento

direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
12.2. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių

aprašymus,  suderinus  su  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotoju  (kurio  veiklos  sričiai
priskirtas Skyriaus veiklos administravimas), teikia Kalėjimų departamento direktoriui tvirtinti;

12.3. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
12.4. teikia Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl:
12.4.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
12.4.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
12.4.3. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo;
12.4.4. valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
12.4.5. komisijų ir darbo grupių sudarymo ir kitais klausimais;
12.5.  teikia  pasiūlymus  Kalėjimų  departamento  direktoriui  dėl  Skyriaus  valstybės

tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
12.6. nustatyta tvarka atsiskaito Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojui,  kurio

veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas, už Skyriaus veiklą;
12.7. pagal Skyriaus veiklos sritį atsako už viešai privalomos skelbti Skyriaus informacijos

turinio parengimą ir viešinimą įstaigos interneto svetainėje ir (ar) intranete;
12.8.  vykdo  kitas  Vedėjo  pareigybės  aprašyme  ir  kituose  teisės  aktuose  nustatytas

funkcijas  bei  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojo  ir  Kalėjimų  departamento
direktoriaus pavedimus.

13.  Laikinai  nesant  Vedėjo,  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  jo  funkcijas  laikinai  vykdo
Skyriaus valstybės tarnautojas, arba Kalėjimų departamento direktoriaus paskirtas asmuo.

14.  Skyriaus  valstybės  tarnautojai  ir  darbuotojai  tiesiogiai  pavaldūs  ir  atsiskaito  už
pavedimų vykdymą Vedėjui.

15.  Skyriaus valstybės tarnautojai  ir  darbuotojai  atlieka pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas, vykdo pavestas užduotis.

16. Skyriaus veiklą kontroliuoja Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojas,  kurio
veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas, teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS.
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.  Su  šiais  nuostatais  pasirašytinai  (ar)  dokumentų  valdymo  sistemos  priemonėmis
supažindinami visi skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

18. Šie nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Kalėjimų departamento direktoriaus
sprendimu.

––––––––––––––––––––
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