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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO

MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2022 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO 

2022 m.                             Nr. PL-
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. birželio 3 d. įsakymo
Nr. 1R-231 „Dėl  Kalėjimų departamento  prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2022
metų veiklos plano patvirtinimo“ 2 punktą:

1. T v i r t i n u  pridedamus:
1.1. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2022 metų veiklos planą;
1.2. Marijampolės pataisos namų 2022 metų veiklos planą;
1.3. Alytaus pataisos namų 2022 metų veiklos planą;
1.4. Panevėžio pataisos namų 2022 metų veiklos planą;
1.5. Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2022 metų veiklos planą;
1.6. Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2022 metų veiklos planą;
1.7. Vilniaus pataisos namų 2022 metų veiklos planą;
1.8. Kauno tardymo izoliatoriaus 2022 metų veiklos planą;
1.9.  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos

Mokymo centro 2022 metų veiklos planą.
2.  Į p a r e i g o j u  Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos pavaldžių įstaigų vadovus užtikrinti vadovaujamų įstaigų 2022 metų veiklos planuose
numatytų priemonių veiksmų ir jų vertinimo kriterijų vykdymą.

3. P a v e d u:
3.1.  Kalėjimų  departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos

pavaldžioms įstaigoms 2022 metų veiklos planą paskelbti įstaigos interneto svetainėje;
3.2.  Kalėjimo  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos

direktoriaus pavaduotojams kontroliuoti  pagal kuruojamas veiklos sritis šiuo įsakymu patvirtintų
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų metinių veiklos planų vykdymą.

Direktorius                                        Virginijus Kulikauskas

http://www.kalejimudepartamentas.lt/%09%09%09%09%09%09%09?item=sk_pavald&id=2562&lang=1
http://www.kalejimudepartamentas.lt/%09%09%09%09%09%09%09?item=sk_pavald&id=1797&lang=1
http://www.kalejimudepartamentas.lt/%09%09%09%09%09%09%09?item=sk_pavald&id=1802&lang=1
http://www.kalejimudepartamentas.lt/%09%09%09%09%09%09%09?item=sk_pavald&id=1800&lang=1
http://www.kalejimudepartamentas.lt/%09%09%09%09%09%09%09?item=sk_pavald&id=1790&lang=1
http://www.kalejimudepartamentas.lt/%09%09%09%09%09%09%09?item=sk_pavald&id=1795&lang=1
http://www.kalejimudepartamentas.lt/%09%09%09%09%09%09%09?item=sk_pavald&id=1796&lang=1
http://www.kalejimudepartamentas.lt/%09%09%09%09%09%09%09?item=sk_pavald&id=1792&lang=1


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

ALYTAUS PATAISOS NAMŲ
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinim
as ir kodas

Prioritetinės
kryptys ir

įstaigos vadovui
nustatytos

metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės
Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asigna-
vimai
(tūkst.
eurų)

1 2 3 4 5 6 7

13-002-08-02 P - DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ

Stebėsenos rodikliai:

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš LAVĮ, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 45
- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 60
- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus, dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime), skaičiaus, proc. – 26
- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25

13-002-08-
02-01 PP

Modernizuoti
bausmių
vykdymo
sistemos

infrastruktūrą

Numato
mi

asignavi
mai

Esamų
inžinerinių

Esamų
inžinerinių

Tęsti perimetro apsaugos 
sistemos modernizavimą Alytaus

1. Atlikti rangos darbų pirkimą – 1
2. Įvykdyti rangos darbus – 50%

Turto valdymo 
skyrius

1. 2022-07-
01
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statinių
techninių
savybių

gerinimas

statinių
techninių
savybių

gerinimas

pataisos namuose 2. 2022-12-
31

13-002-12-01 T  – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ

Stebėsenos rodikliai:

- Vidutinis asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius – 15
- LAVĮ laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 70
- LAVĮ laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų skaičiaus, proc. – 90
- LAVĮ laikomų asmenų, besimokančių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo skaičiaus, proc. – 75
- Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine veikla LAVĮ laikomų asmenų dalis nuo visų laikomų LAVĮ asmenų skaičiaus, proc. – 50
- Bausmių vykdymo sistemos personalo, apmokyto taikyti praktikoje dinaminės apsaugos metodą, dalis proc. – 30

Vykdyti
veiksmingą
nuteistųjų
resocializa

ciją 13-
002-12-01-

03 TP

Stiprinti socialinį darbą Alytaus 
pataisos namuose

1. Pakeisti Resocializacijos skyriaus 
nuostatai
2. Peržiūrėti ir pakeisti Resocializacijos 
skyriaus pareigybių aprašymai – 100 proc.

Resocializacijos 
skyrius

1.2022-12-15
2.2022-11-30

7538,2

Inicijuoti krizių įveikos 
specialistų veiklą įstaigoje, 
gerinant nuteistųjų (suimtųjų) 
savižudybių prevencijos, 
intervencijos ir postvencijos 
kokybę.

1. Įdarbintų krizių įveikos specialistų 
skaičius – ne mažiau kaip 1
2. Krizių valdymo komandos reagavimas į 
kiekvieną krizinę situaciją – 100 proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Organizuoti personalo, 
organizuojančio ir  vykdančio 
nuteistųjų  užimtumą ir 
įdarbinimą

1. Įdarbintų socialinių darbuotojų   skaičius 
– ne mažiau kaip 3
2. Iš pataisos įstaigos paleidžiamų asmenų 
aprūpinimas asmens tapatybės dokumentais 
ir kitais būtiniausiais daiktais ir reikmenimis
– 100 proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31
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Organizuoti Resocializacijos 
skyriaus darbuotojų 
apmokymus, kaip dirbti 
priklausomybių konsultantais

1.  Apmokytų  darbuotojų  skaičius  –  ne
mažiau kaip 8.
2. Konsultuotų priklausomų nuteistųjų 
skaičius – ne mažiau kaip 320

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Didinti įstaigoje dirbančių 
darbuotojų kvalifikaciją 
dinaminio saugumo tematika

Įstaigoje dirbančių darbuotojų apmokytų 
taikyti praktikoje dinaminio saugumo 
metodą, – ne mažiau kaip 30 proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti skundų nagrinėjimo 
bei sprendžiamų problemų 
kokybės tobulinimą

1. 1. Organizuoti nuteistųjų būrių susirinkimai
su kitų tarnybų vadovais – ne rečiau, kaip 1
kartą per ketvirtį
2. Pateikti siūlymai nagrinėjamų skundų 
kokybei gerinti bei jų skaičiaus mažinimui  -
ne mažiau 1 pasiūlymas.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Įgyvendinti smurto tarp nuteistų 
asmenų prevencijos priemones

Pasiūlyta ir įgyvendinta smurto prevencijos 
priemonių – ne mažiau kaip 2

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Vykdyti Nuteistųjų laisvės 
atėmimo bausme 
resocializacijos reformos 
Lietuvoje koncepcijos 
įgyvendinimo priemonių planą

1. Resocializacijos skyriuje suformuotų 
komandų (grupių), atsakingų už nuteistųjų 
bei suimtųjų užimtumą, socialinį darbą ir 
psichologines intervencijas kontaktinių 
pareigūnų – ne mažiau kaip 3
3. Paskirtas savanorių koordinatorius – ne 
mažiau kaip 1.
4. NVO ir savanorių vykdomų iniciatyvų 
didėjimas – ne mažiau kaip 20 proc.
5. Pasiūlyta ir įgyvendinta iniciatyvų dėl 
dirbančių ar užsiimančių kita individualia 
darbine, kūrybine veikla pataisos įstaigose 
laikomų asmenų skaičiaus padidėjimo – ne 
mažiau kaip 2.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Plėtoti atkuriamojo teisingumo 
priemones Alytaus pataisos 
namuose

Alytaus pataisos namuose mediacijos 
taikymui atrinktų ir Lietuvos probacijos 
tarnybai nukreiptų atvejų skaičius – 2

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Didinti neįgaliųjų nuteistųjų ir 
suimtųjų dalyvavimo galimybes 

Parengta pažyma su išvadomis ir siūlymais 
dėl negalią ar specialiuosius poreikius 

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-15
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resocializacijos procesuose turinčių asmenų dalyvavimo resocializacijos
procesuose didinimo ir laikymo sąlygų 
pritaikymo – 1

Turto valdymo 
skyrius

Organizuoti nuteistųjų 
kolektyvo tarybų veiklą

Organizuota nuteistųjų kolektyvo tarybų 
posėdžių -  4

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Didinti psichologinių paslaugų 
prieinamumą krizę 
išgyvenantiems asmenims

Pateikti siūlymai Kalėjimų departamentui 
dėl nemokamų paramos linijų prieinamumo 
krizę išgyvenantiems asmenims 
reglamentavimo pakeitimo

Resocializacijos 
skyrius

2022-09-30

Nuteistųjų, atliekančių laisvės 
atėmimo bausmę, atlikimo 
sąlygų gerinimas

1. Padidintas RIP prieigų skaičius – ne 
mažiau 2
2. Įsteigtų nuotolinio mokymosi vietų 
skaičius – 3

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti elektroninės 
nusikalstamo elgesio rizikos 
vertinimo metodikos „OASYS“ 
versijos naudojimą

1. Perkelta atliktų vertinimų ir socialinio 
tyrimo išvadų į eOASys sistemą – 100 proc.

Resocializacijos 
skyrius

1. 2022-12-31

Vykdyti nuolatinį 
Resocializacijos skyriaus 
specialistų rengiamų 
pakartotinio nusikalstamo 
elgesio rizikos vertinimų ir 
socialinio tyrimo išvadų 
atitikties ir kokybės monitoringą

Atliktų patikrinimų skaičius – 4 Resocializacijos 
skyrius

2. 2022-12-01

Užtikrinti galimybę 
nuteistiesiems resocializacijos 
priemones vykdyti nuotoliniu 
būdu

Įkurtų vietų resocializacijos priemonėms 
vykdyti nuotoliniu būdu skaičius – ne 
mažiau kaip 2

Resocializacijos 
skyrius

1. 2022-12-31
2.

Naujų savanorių (fizinių ir / ar 
juridinių asmenų) įtraukimas į 
nuteistųjų socialinės 
reabilitacijos procesą

Naujų savanorių skaičius - ne mažiau kaip 1 Resocializacijos 
skyrius

3. 2022-12-31
4.

Suorganizuota suimtųjų / 
nuteistųjų sveikos gyvensenos 
įgūdžių puoselėjimo priemonė 
pataisos įstaigose

Organizuotų renginių skaičius – ne mažiau
kaip 4

Resocializacijos 
skyrius

5. 2022-12-31
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Pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartis su NVO siekiant gerinti 
priklausomybių ligų prevenciją

Pasirašytų sutarčių skaičius – 2 Resocializacijos  
skyrius

2022-12-31
6.

Organizuoti priemones, skirtas 
pakartotinio smurto prevencijai 
ir kovai su priklausomybėmis

1. Vykdomų Pykčio ir agresijos valdymo 
programų skaičius – 40
2. Vykdomų Narkomanijos prevencijos, 
ugdant streso įveikos įgūdžius, programų 
skaičius – 20 programų
3. Organizuotų AN ir AA grupių susitikimų 
dėl priklausomybių ligų turinčių asmenų 
skaičius – 20

Resocializacijos  
skyrius

2022-12-31

Organizuoti pagalbos ir 
socialinės reabilitacijos 
priemones nuteistiesiems 
(suimtiesiems) užsieniečiams

Įgyvendintų naujų pagalbos ir socialinės 
reabilitacijos priemonių skaičius – ne 
mažiau kaip 2

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-01

Įsteigti priklausomybės ligų 
reabilitacijos centrą

Įvykdyta nustatytu laiku – 100 proc. Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti nuolatinį vaizdo 
registratorių naudojimą laisvės 
atėmimo vietų įstaigose

1. Vaizdo registratorius naudoti -100 proc.
2. Atlikta (kartu su KD) vaizdo registratorių 
naudojimo patikrinimų – 20

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Užtikrinti įeinančių asmenų 
kontrolę ir patikrą, kontroliuoti 
įeinančių asmenų srautus

1. Atlikti kontrolinius patikrinimus (vaizdo 
kamerų peržiūras), siekiant nustatyti ar 
tinkamai vykdoma įeinančių į įstaigas 
patikra – ne mažiau kaip 6 kartai per metus
2. Vykdyti Alytaus pataisos namų 
direktoriaus įsakymo nuostatas dėl 
darbuotojų judėjimo per kontrolės ir 
praleidimo postą Nr. 1 – 100 proc.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Stiprinti narkotikų kontrolės 
prevenciją

Įsigytų tarnybinių šunų skaičius –  1 Saugumo 
valdymo skyrius

2022-07-30

Organizuoti darbo su Organizuotų mokymų, kaip veikti nuteistųjų Saugumo 2022-12-31
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nuteistaisiais mokymus bandymo pabėgti ir kitais ypatingais 
atvejais, skaičius - 2

valdymo skyrius

Užtikrinti priešgaisrinės saugos 
ir darbuotojų saugos ir sveikatos
reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų įgyvendinimą

1. Parengtas įstaigos priešgaisrinės saugos ir
darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių 
planas 2022 metams – 1
2. Parengta ataskaita apie  priešgaisrinės 
saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemonių planuose suplanuotų priemonių 
2021 metams įgyvendinimą – 1
3. Parengta ataskaita apie  priešgaisrinės 
saugos 2020 – 2023 metų priemonių plano 
vykdymą - 1

Turto valdymo 
skyrius

1.2022-03-31
2.2022-04-15
3.2022-12-01

Užtikrinti bausmių vykdymo 
sistemos darbuotojų 
pasirengimo civilinės saugos 
srityje tobulinimą

1. Organizuotos Alytaus PN darbuotojų 
civilinės saugos pratybos – 1
2. Organizuoti APN darbuotojų civilinės 
saugos mokymai – ne mažiau kaip 2 akad. 
val.

Turto valdymo 
skyrius

1.2022-03-31
2.2022-12-01

Organizuoti priešgaisrinės 
saugos pratybas

1. Organizuotos APN darbuotojų 
priešgaisrinės saugos pratybos – 1
2. Parengta pažyma (ataskaita) apie 
organizuotas priešgaisrinės saugos pratybas 
– 1

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Gerinti  įstaigos personalo darbo
sąlygas

1. Modernizuotos KPP5 patalpos
2. Pateikti pasiūlymai dėl įskaitos programos
modernizavimo – ne mažiau 2

1. Turto valdymo 
skyrius
2. 
Resocializacijos 
skyrius
Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Atlikti laisvės atėmimo vietų 
įstaigų Apsaugos ir priežiūros 
postų planų vertinimą

Įvertintų Apsaugos ir priežiūros postų planų 
skaičius – 1

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-07-31



7

Tobulinti pareigūnų įgūdžius ir 
operatyvų reagavimą į 
kriminogeninės būklės pokyčius

Organizuotų laisvės atėmimo vietų įstaigų 
pareigūnų iškvietimo pratybų pagal 
pareigūnų iškvietimo schemą skaičius – 1

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-08-30

Viešųjų pirkimų, kurių vertė 
viršija 4000 eurų su PVM ir 
kurie priskiriami vienetiniams 
pirkimams, procedūrų 
vykdymas Kalėjimų 
departamente kaip centrinėje 
perkančiojoje organizacijoje

Pirkimų, kurių vertė viršija 4000 eurų su 
PVM ir kurie priskiriami vienetiniams 
pirkimams, dokumentų pateikimas 
procedūrų vykdymui Kalėjimų departamente
dalis – 100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Padidinti  žaliojo  kurso  viešųjų
pirkimų skaičių

Viešųjų pirkimų, kuriuose galima nustatyti 
aplinkosaugos kriterijus, vertės dalis – ne 
mažiau kaip 50 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti, kad ne mažiau 75 
proc. nuo visų įstaigos 
apklausos būdu vykdomų 
viešųjų pirkimų vertės, būtų 
vykdoma skelbiamos apklausos 
būdu.

Ne mažiau 75 proc. nuo visų įstaigos 
apklausos būdu vykdomų viešųjų pirkimų 
vertės

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti rekomendacijų, 
pateiktų centralizuotam viešųjų 
pirkimų skyriui atlikus viešųjų 
pirkimų patikrinimus, įvykdymą

Įvykdytos visos rekomendacijos 100 proc. Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Pasiūlyti galimus sprendimus 
dėl Alytaus pataisos namų 
efektyvesnio valdomo turto 
panaudojimo

Pasiūlytų sprendimų dėl turto vienetų, kurie 
pripažinti netinkamais  naudoti, skaičius – 1

Turto valdymo 
skyrius

2022-11-30

Įgyvendinti stebėsenos bei 
kontrolės mechanizmą, 
užtikrinantį taupų ir racionalų 
biudžeto lėšų panaudojimą

Energetinių  išteklių  suvartojimo mažėjimas
(natūriniais  mato  vienetais),  palyginti  su
2021 m. – 5 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31
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Užtikrinti išorinės ir vidinės 
komunikacijos priemonių 
vykdymą įstaigoje

Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių 
įstaigų 2022 m. išorinės ir vidinės 
komunikacijos plano įgyvendinimas – 100 
proc.

Veiklos 
organizavimo 
skyrius
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Renovuoti baudos izoliatoriaus 
pastatą, finansuojamą Europos 
struktūrinių fondų lėšomis

Atliktų renovavimo darbų dalis – 50 proc. Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Alytaus 
pataisos 
namų 
bendrabuči
o Nr. 2 
rekonstravi
mas, kodas 
– 13-002-
12-01-05-01
TP,

Vykdyti laisvės 
atėmimo vietų 
modernizavimo 
programą ir 
užtikrinti 
materialinės 
techninės bazės 
atnaujinimą

1963

Vykdyti investicijų 
projektą ,,Alytaus pataisos namų
bendrabučio Nr. 2 
rekonstravimas“

Projekto įgyvendinimo laipsnis 
nuo įgyvendinimo pradžios – 50 
proc.

Turto valdymo skyrius 2022-12-31

Asignavimai iš viso: 9501,2

_____________________________________



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

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
13-002-08-02 P - DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ

Stebėsenos rodikliai:

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš LAVĮ, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 45
- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 60
- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus, dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime), skaičiaus, proc. – 56
- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25

13-002-12-01 T – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ
Stebėsenos rodikliai:

– Vidutinis asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius – 14.
– Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 60.
– Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 90.
– Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, besimokančių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo, 
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proc. – 70.
– Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine veikla laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų dalis nuo visų laikomų laisvės 
atėmimo vietų įstaigose, proc. – 50.
– Bausmių vykdymo sistemos personalo, apmokyto taikyti praktikoje dinaminės apsaugos metodą, dalis proc. – 30.
Užtikrinti 
veiksmingą 
elektroninio 
monitoringo 
vykdymą (13-
002-12-01-02 
TP)

Organizuoti 
elektroninio 
monitoringo 
priemonių taikymą 
nuteistiesiems.

Įsigyti elektroninio monitoringo 
priemones ir organizuoti jų taikymą
nuteistiesiems.

Nuteistųjų, kuriems taikytos 
elektroninio monitoringo 
priemonės – 14.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31 0

TP Vykdyti 
veiksmingą 
nuteistųjų 
resocializaciją 
(13-002-12-01-
03)

Tobulinti 
priklausomybės ligų 
prevencijos 
mechanizmą.

Tobulinti priklausomybės ligų 
prevencijos ir reabilitacijos 
procesus.

1. Tobulinant priklausomybės 
ligų prevencijos ir reabilitacijos 
procesus įdarbintas ir apmokytas
ne mažiau kaip 1 
priklausomybių konsultantas.
2. Konsultuotų priklausomų 
nuteistųjų skaičius – ne mažiau 
kaip 40.
3.  Patikrintų  suimtųjų  ir
nuteistųjų, kurie buvo bausti už
psichiką  veikiančių  medžiagų
vartojimą, skaičius per mėnesį –
100 proc.

Resocializacijos 
skyrius

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

2022-12-31

6147,5

Užtikrinti Bausmių 
vykdymo kodekso 
nuostatų, 
reglamentuojančių 
nuteistųjų užimtumą, 
įgyvendinimą nuo 
2022-01-01

Bendradarbiauti  su
nevyriausybinėmis organizacijomis,
religinėmis  bendruomenėmis,
savanoriais  nuteistųjų  užimtumo
klausimais.

Pasirašytos  ne  mažiau  kaip  4
naujos  bendradarbiavimo
sutartys  su  nevyriausybinėmis
organizacijomis,  religinėmis
bendruomenėmis, savanoriais.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Plėsti  bendradarbiavimą  su
įmonėmis dėl nuteistųjų įdarbinimo
už pataisos įstaigos teritorijos ribų.

Pasirašytos ne mažiau kaip 2 
naujos bendradarbiavimo 
sutartys su įmonėmis dėl 
nuteistųjų įdarbinimo už 
pataisos įstaigos teritorijos ribų.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Įtraukti  kuo  daugiau  nuteistųjų  į
nevyriausybinių  organizacijų,

Nuteistųjų, įtrauktų į 
nevyriausybinių organizacijų, 

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31
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religinių  bendruomenių  ir  bendrijų
bei  savanorių  įstaigoje  vykdomas
socialinės reabilitacijos priemones.

religinių bendruomenių ir 
bendrijų bei savanorių įstaigoje 
vykdomas socialinės 
reabilitacijos priemones, dalis – 
ne mažiau nei 50 proc.

Organizuoti  religinio  pobūdžio
renginius  su  tikėjimą  liudijančiais
savanoriais.

Ne rečiau kaip 1 kartą per 
ketvirtį.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Organizuoti  edukacines-pažintines
priemones  už  įstaigos  ribų
nuteistiesiems,  turintiems  teisę
išvykti  be  sargybos  ar  palydos  už
įstaigos teritorijos ribų.

Ne mažiau kaip 4. Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Nuteistųjų laisvės 
atėmimo bausme 
resocializacijos 
reformos Lietuvoje 
koncepcijos 
įgyvendinimo veiksmų
plane numatytų veiklų 
įgyvendinimas.

Plėtoti  socialinių  paslaugų  ir
intervencinių  priemonių  taikymą
nuteistųjų  socialinės  reabilitacijos
procese.

1.  Plėtojant  socialinių  paslaugų
ir  intervencinių  priemonių
taikymą  nuteistųjų  socialinės
reabilitacijos procese,  įsteigta 1
Socialinio  darbo  ir
psichologinės  intervencijos
grupė  (abiem  veiklos  adresais)
(direktoriui nustatytas vertinimo
kriterijus).
2.  NVO  ir  savanorių  vykdomų
iniciatyvų  didėjimas  –  ne
mažiau kaip 20 proc.
3.  Pasiūlyta  ir  įgyvendinta
iniciatyvų  dėl  dirbančių  ar
užsiimančių  kita  individualia
darbine,  kūrybine  veikla
pataisos  įstaigose  laikomų
asmenų  skaičiaus  padidėjimo  –
ne mažiau kaip 2.

Resocializacijos 
skyrius

2022-02-28

2022-12-31

Taikyti  Kalėjimų  departamento
direktoriaus  aprobuotas  elgesio
korekcijos  programas

Kalėjimų  departamento
direktoriaus  aprobuotas  elgesio
korekcijos  programas  baigusių

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31
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nuteistiesiems. asmenų dalis  – ne mažesnė nei
90  proc.  nuo  programas
pradėjusių asmenų skaičiaus.

Įsteigti  Užimtumo  grupę  (abiem
veiklos adresais).

Įsteigta  1  Užimtumo  grupė
(abiem  veiklos  adresais)
(direktoriui nustatytas vertinimo
kriterijus).

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Suformuoti Resocializacijos 
skyriuje  specialistų komandas.

Suformuotos Resocializacijos 
skyriuje 4 specialistų komandos.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Didinti nuteistųjų ir suimtųjų kūno 
sužalojimų atvejų išaiškinimą.

Nuteistųjų  ir suimtųjų kūno 
sužalojimų atvejų išaiškinimo 
didėjimas – ne mažiau kaip 5 
proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Paskirti savanorių koordinatorių. Paskirtų savanorių koordinatorių
skaičius – ne mažiau kaip 1.

Resocializacijos 
skyrius

2022-05-01

Užtikrinti efektyvų 
nuteistųjų (suimtųjų) 
užimtumo ir 
resocializacijos 
procesą (direktoriui 
nustatyta užduotis).

Vykdyti nuteistiesiems socialinės 
reabilitacijos ir socialinių įgūdžių 
lavinimo programas.

1. Nuteistųjų, dalyvavusių 
socialinės reabilitacijos 
programose, dalis nuo bendro 
įstaigoje bausmę atliekančių 
nuteistųjų skaičiaus, – 60 proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

2. Įstaigoje laikomų asmenų, 
sėkmingai baigusių socialinių 
įgūdžių lavinimo programas – 
ne mažiau kaip 10 asmenų.

Vertinti  nepilnamečių  ir  kartu  su
jais bausmę atliekančių asmenų iki
24 metų nusikalstamo elgesio riziką
ir  priimti  sprendimus  dėl  šių
nuteistųjų teisinės padėties pokyčio
vadovaujantis  START:AV
metodika.

Nepilnamečių  ir  kartu  su  jais
bausmę  atliekančių  asmenų  iki
24  metų  nusikalstamo  elgesio
rizika  vertinama  ir  sprendimai
dėl  šių  nuteistųjų  teisinės
padėties  pokyčio  priimami
vadovaujantis  START:AV
metodika – 100 proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31
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Didinti įstaigoje laikomų asmenų 
užimtumą.

1. Organizuotas ne mažesnis 
kaip 5 val. per dieną vieno 
nuteistojo užimtumas.
2.  Įstaigoje  laikomų  asmenų,
besimokančių  bendrojo  /
aukštojo  lavinimo  ir  profesinio
mokymo  įstaigoje  dalis  nuo
neturinčių  tokio  išsilavinimo,  –
ne mažiau kaip 45 proc.
3. Dirbančių ar užsiimančių kita
individualia darbine, kūrybine ar
kita  prasminga  veikla  laisvės
atėmimo vietų įstaigose laikomų
asmenų dalis  nuo visų laikomų
laisvės  atėmimo vietų  įstaigose
– 50 proc.
4. Inicijuotos ir organizuotos 
naujos suimtųjų laisvalaikio 
užimtumo priemonės – 
nemažiau kaip 2.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Skatinti  nuteistųjų  reintegraciją,
vykdant  jiems  probacijos  tarnybos
priežiūrą.

Asmenų,  per  metus  lygtinai
paleistų  iš  įstaigos,  dalis,
palyginti  su  bendru  paleistų  iš
įstaigos  asmenų  skaičiumi,  ne
mažiau kaip 50 proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Inicijuoti  krizių  įveikos  specialistų
veiklą,  gerinant  nuteistųjų   ir
suimtųjų  savižudybių  prevencijos,
intervencijos  ir  postvencijos
kokybę.

1.  Įdarbintų  krizių  įveikos
specialistų skaičius – ne mažiau
kaip 1.
2.  Krizių  valdymo  komandos
reagavimas  į  kiekvieną  krizinę
situaciją – 100 proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Įgyvendinti Iš pataisos įstaigų 
paleidžiamų (paleistų) asmenų 
socialinės integracijos tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir 

Iš  pataisos  įstaigų  paleidžiamų
(paleistų)  asmenų  socialinės
integracijos  tvarkos  aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės  apsaugos  ir  darbo

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31
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darbo ministro ir Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 
2020-10-08 įsakymu Nr. A1-
939/1R-324 nuostatas.

ministro ir Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2020-10-08
įsakymu  Nr.  A1-939/1R-324,
nuostatų  įgyvendinimas   –  100
proc.

Įgyvendinti smurto tarp nuteistų 
asmenų ir pasipriešinimo 
pareigūnams prevencijos priemones

Pasiūlyta  ir  įgyvendinta
prevencijos  priemonių  –  ne
mažiau kaip 2

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Didinti dinaminės apsaugos metodo
taikymą praktikoje.

Įstaigos personalo, taikančio 
praktikoje dinaminės apsaugos 
metodą, dalis – 30 proc.

Saugumo 
valdymo ir 
Resocializacijos 
skyriai

2022-12-31

Įgyvendinti Jungtinių Tautų 
Komiteto prieš kankinimus 2021 m.
gruodžio 21 d. baigiamosiose 
pastabose dėl Lietuvos Respublikos 
ketvirtojo pranešimo pagal 1984 
metų Jungtinių Tautų konvenciją 
prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį ir 
baudimą pateiktas rekomendacijas.

Įgyvendinta rekomendacijų
 – 100 proc.

Saugumo 
valdymo ir 
Resocializacijos 
skyriai

2022-10-01

Dalyvauti VšĮ „Prirašytos rankos“ 
įstaigoje vykdomose projektinėse 
veiklose“.

Veiklų, kuriose dalyvauta, 
skaičius – ne mažiau kaip 4.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Organizuoti socialinio projekto 
„Žalioji oazė“ veiklas.

Organizuotų veiklų skaičius – ne
mažiau kaip 4.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Vykdyti Krizinių situacijų valdymo 
priemonių planą.

Įgyvendintas Krizinių situacijų 
valdymo priemonių planas – 100
proc.

Resocializacijos ir
Saugumo 
valdymo skyriai

2022-12-31

Organizuoti pagalbos ir socialinės
reabilitacijos priemones 
nuteistiesiems (suimtiesiems) 
užsieniečiams

Įgyvendintų naujų pagalbos ir 
socialinės reabilitacijos 
priemonių skaičius – ne 
mažiau kaip 2

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-01

Užtikrinti skundų nagrinėjimo bei 1.  Organizuoti  nuteistųjų  būrių Resocializacijos 2022-12-31
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sprendžiamų problemų kokybės 
tobulinimą.

susirinkimai  su  kitų  tarnybų
vadovais – ne rečiau, kaip 1 kartą
per ketvirtį;
2. Pateikti siūlymai nagrinėjamų
skundų kokybei gerinti bei jų 
skaičiaus mažinimui  - ne 
mažiau 1 pasiūlymas.

skyrius

Pagerinti įstaigos 
kriminogeninę būklę
(direktoriui nustatytas 
užduotis).

Vykdyti Tarnybinių vaizdo 
registratorių naudojimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Kalėjimų 
departamento direktoriaus 2021 m. 
vasario 3 d. įsakymu Nr. V-43, 
nuostatas.

1.  Tarnybinių  vaizdo
registratorių  naudojimo  tvarkos
aprašo,  patvirtinto  Kalėjimų
departamento  direktoriaus  2021
m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-
43,  nuostatų  vykdymas  –  100
proc.
2.  Atlikta  vaizdo  registratoriais
užfiksuotų  įrašų  patikrinimų
siekiant  nustatyti,  ar  vaizdo
registratoriais  naudojami  pagal
nustatytą  tvarką  –  ne  mažiau
kaip 12.
3.  Fizinės  prievartos  ir
specialiųjų  priemonių
panaudojimo  atvejų,  užfiksuotų
vaizdo  registratoriais,  –  ne
mažiau 90 proc.

Saugumo 
valdymo skyrius

Saugumo 
valdymo skyrius

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

2022-12-31

2022-12-31

Vykdyti neleistinų nuteistiesiems ir 
suimtiesiems turėti daiktų patekimo 
į įstaigą prevenciją.

1.  Atliktų  netikėtų  asmenų,
įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš
jos,  apžiūrų  ir  daiktų
patikrinimų  skaičius  –  ne
mažiau kaip 12.
2.  Pasitelkus  kinologus
organizuotos  ir  atliktos  ne
mažiau kaip 4 bendrosios kratos.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Įsigyti priemones, skirtas 
nuteistiesiems neleidžiamų turėti 
daiktų patekimo į laisvės atėmimo 

1. Parengta priemonių poreikio 
pažyma (ar tarnybinis 
pranešimas) – 1.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-06-30
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vietų įstaigas užkardymui stiprinti. 2.  Inicijuoti  viešąjį  pirkimą
priemonėms įsigyti – 100 proc.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-10-31

Gerinti pareigūnų darbo sąlygas bei 
stiprinti priežiūros postų saugumą.

1. Įdiegtos naujos inžinerinės ir
techninės  priemonės  –  ne
mažiau kaip 6.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

2.  Papildomai  įrengtų  postų
atitvarų – ne mažiau kaip 5.
3. Įrengtų kondicionierių 
režiminio korpuso 1–3 
aukštuose (A. Mickevičiaus g. 
11) – 100 proc.
4. Pareigūnų aprūpinimas 
tarnybinėmis uniformomis – 100
proc.

Turto valdymo 
skyrius
Turto valdymo 
skyrius

Turto valdymo 
skyrius

2022-06-30

2022-06-30

2022-12-31

Tobulinti pareigūnų ir darbuotojų 
tarnybinius įgūdžius.

Organizuotų darbuotojų ir 
pareigūnų iškvietimo pratybų 
pagal iškvietimo schemą 
imituojant ypatingą įvykį 
įstaigoje – ne mažiau kaip 2.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Didinti pareigūnų ir darbuotojų 
saugumą.

Organizuotų mokymų saugaus 
elgesio dirbant su suimtaisiais ir 
nuteistaisiais tema skaičius – ne 
mažiau kaip 2.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Užtikrinti įstaigai nustatytų 
Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro valdymo sričių 2022-2024 
metų strateginiame veiklos plane 
numatytų siektinų veiklos rodiklių 
vykdymą.

Užtikrintas  įstaigai  nustatytų
Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministro  valdymo
sričių  2022-2024  metų
strateginiame  veiklos  plane
numatytų  siektinų  veiklos
rodiklių  įgyvendinimas  –  100
proc.

Visi struktūriniai 
padaliniai

2022-12-31

Dalyvauti 
modernizuojant 
bausmių vykdymo 

Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų programos 

2014-2021  m.  Europos
ekonominės  erdvės  ir
Norvegijos  finansinių

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31
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sistemos valdymo ir 
administravimo 
procesus, užtikrinti 
tinkamą įstaigos veiklą
(direktoriui nustatyta 
užduotis).

„Teisingumas ir vidaus reikalai“ 
lėšomis finansuojamo projekto 
„Lietuvos bausmių vykdymo

mechanizmų  programos
„Teisingumas ir vidaus reikalai“
lėšomis  finansuojamo  projekto
„Lietuvos  bausmių  vykdymo
sistemos

sistemos kokybės gerinimas“ 
veiklas 2022 m.

kokybės gerinimas“ veiklų 2022
m. įgyvendinimo rodiklis – 100
proc.

Užtikrinti teisingumo ministrės 
įsakymu patvirtintas Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministerijos ir jam pavaldžių 
viešųjų juridinių asmenų valdomo, 
naudojamo ir disponuojamo turto 
inventorizavimo ir nekilnojamojo 
turto centralizavimo bei 
optimizavimo plano priemonių 
vykdymą.

Įgyvendintas  Teisingumo
ministrės  įsakymu  patvirtintas
Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  ir  jam
pavaldžių  viešųjų  juridinių
asmenų valdomo, naudojamo ir
disponuojamo  turto
inventorizavimo  ir
nekilnojamojo  turto
centralizavimo  bei
optimizavimo planas – 100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Vykdyti fotovoltinės saulės 
elektrinės perkėlimą veiklos adresu 
Technikos g. 34, Kaunas.

1. Inicijuotos ir įgyvendintos 
fotovoltinės saulės elektrinės 
perkėlimo veiklos adresu 
Technikos g. 34 procedūros.
2.  Pasirašytos  fotovoltinės
saulės elektrinės projektavimo ir
rangos darbų sutartys.

Turto valdymo 
skyrius

2022-03-01

2022-12-31

Užtikrinti įstaigos reorganizacijos 
priemonių įgyvendinimą.

1.  Įgyvendintas  Kalėjimų
departamento  ir  jam  pavaldžių
įstaigų  reorganizacijos
priemonių planas – 100 proc.
2. Optimizuotas įstaigos procesų
valdymas,  įgyvendintas
perėjimas  prie  dokumentų
valdymo  bendrosios
informacinės  sistemos  (DBSIS)

Visi struktūriniai 
padaliniai

Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-12-31

2022-12-31
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– 100 proc.
Užtikrinant remonto darbų ūkio 
būdu vykdymą, parengti remonto 
ūkio būdu darbų planą.

1. Parengti remonto ūkio būdu 
darbų planą – 1.
2. Plane numatytų priemonių 
įgyvendinimas – 100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-06-30

2022-12-31

3. Parengta ataskaitų dėl 2022 
m. remontų išlaidų plano 
vykdymo – 1.

2022-12-31

Inicijuoti įstaigos nenaudojamo 
(netinkamo) turto realizavimą.

1. Parengtas Kauno tardymo 
izoliatoriaus elektroninio 
aukciono organizavimo tvarkos 
aprašas –1.
2. Inicijuotos automobilių 
elektroniniuose aukcionuose 
pardavimo procedūros – 100 
proc.
3. Inicijuotos nekilnojamojo 
turto, esančio Prienų r. Vangų 
k., išregistravimo iš Registrų 
centro nekilnojamojo turto 
kadastro ir registro procedūros –
100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-03-31

2022-06-30

2022-06-30

Didinant žaliųjų viešųjų pirkimų 
vykdymą – vykdyti viešuosius 
pirkimus, kuriuose galima nustatyti 
aplinkosaugos kriterijus.

Vykdytų viešųjų pirkimų, 
kuriuose galima nustatyti 
aplinkosaugos kriterijus, vertės 
dalis įstaigoje – ne mažiau kaip 
50 proc.

Visi struktūriniai 
padaliniai

2022-12-31

Viešųjų pirkimų, kurių vertė viršija 
4000 eurų su PVM ir kurie 
priskiriami vienetiniams pirkimams,
procedūrų vykdymas Kalėjimų 
departamente kaip centrinėje 
perkančiojoje organizacijoje.

Pirkimų, kurių vertė viršija 4000
eurų su PVM ir kurie priskiriami
vienetiniams pirkimams, 
dokumentų pateikimas 
procedūrų vykdymui Kalėjimų 
departamente dalis – 100 proc.

Visi struktūriniai 
padaliniai

2022-12-31

Organizuoti pareigūnų praktinius 
mokymus dėl specialiųjų priemonių
panaudojimo bei dėl nuteistųjų 

Pareigūnų, dalyvavusių 
organizuotuose praktiniuose 
mokymuose dėl specialiųjų 

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31
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pabėgimo iš laisvės atėmimo įstaigų
algoritmų funkcionavimo.

priemonių panaudojimo bei dėl 
nuteistųjų pabėgimo iš laisvės 
atėmimo įstaigų algoritmų 
funkcionavimo, skaičiaus ne 
mažiau kaip 90 proc.

Užtikrinti Kalėjimo departamento 
bei jam pavaldžių įstaigų 2022 metų
išorinės ir vidinės komunikacijos 
plano vykdymą.

Kalėjimo departamento bei jam 
pavaldžių įstaigų 2022 metų 
išorinės ir vidinės 
komunikacijos plano vykdymas 
– 100 proc.

Visi struktūriniai 
padaliniai pagal 
savo 
kompetenciją

2022-12-31

Vykdyti Gaisrinės saugos 
priemonių plano 2022 m. 
priemones.

1. Gaisrinės saugos gerinimo 
priemonių plano vykdymas – 
100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-06-30

Užtikrinti Kalėjimų departamento 
ekstremaliųjų situacijų 2020–2023 
metų prevencijos priemonių plano 
vykdymą.

Plano priemonių 2022 metams 
įgyvendinimas per nustatytus 
terminus – 100 proc.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Užtikrinant vidaus kontrolės 
efektyvumą, atlikti sutarčių 
vykdymo kontrolės procedūras.

Atlikti ne mažiau kaip 2 sutarčių 
vykdymo patikrinimai.

Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-06-30

Užtikrinti taupų ir racionalų 
energetinių resursų naudojimą.

1.  Parengtas  Lėšų  taupymo
planas  numatant  veiksmus  su
rezultato kriterijais dėl taupymo
ir išlaidų mažinimo – 1.
2. Įgyvendinti Lėšų taupymo 
plane numatyti veiksmai – 100 
proc.
3.  Energetinių  išteklių
suvartojimo  mažėjimas
(natūriniais  mato  vienetais),
palyginti su 2021 m. – 5 proc.

Turto  valdymo
skyrius

Visi struktūriniai 
padaliniai

Visi struktūriniai 
padaliniai

2022-06-06

2022-12-31

2022-12-31

Užtikrinant darbo užmokesčiui 
skirtų lėšų taupų naudojimą, atlikti 
lėšų naudojimo kontrolės 
procedūras.

Užtikrinant darbo užmokesčiui 
skirtų lėšų taupų naudojimą, 
atliktas ne mažiau kaip 1 
patikrinimas.

Turto valdymo 
skyrius

2022-06-30

Pagal įstaigos nekilnojamojo turto 1. Pajamos, gautos iš įstaigos Turto  valdymo 2022-12-31
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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.

patalpų nuomos – 5000 eurų.
2. Pajamų už patalpų nuomą 
panaudojimas įstaigoje laikomų 
nuteistųjų ir suimtųjų 
piniginėms išmokoms – 100 
proc.

skyrius
2022-06-30

Stiprinti įstaigos personalo 
administracinius gebėjimus.

1.  Įstaigoje  dirbančių  asmenų,
kėlusių  kvalifikaciją  ne  mažiau
kaip 2 kartus per metus, dalis –
ne mažesnė kaip 50 proc.
2.  Resocializacijos  skyriaus
darbuotojų,  dalyvavusių  bent
vienuose  kvalifikacijos  kėlimo
mokymuose,  dalis  –  ne mažiau
kaip 60 proc.
3. Įvadinius mokymus baigusių 
naujai priimtų pataisos 
pareigūnų skaičius, proc. – 100.

Visi struktūriniai 
padaliniai

2022-12-31

2022-12-31

2022-12-31

Stiprinti įstaigos personalo 
administracinius gebėjimus.

1.  Įstaigoje  dirbančių  asmenų,
kėlusių  kvalifikaciją  ne  mažiau
kaip 2 kartus per metus, dalis –
ne mažesnė kaip 50 proc.
2.  Resocializacijos  skyriaus
darbuotojų,  dalyvavusių  bent
vienuose  kvalifikacijos  kėlimo
mokymuose,  dalis  –  ne mažiau
kaip 60 proc.
3. Įvadinius mokymus baigusių 
naujai priimtų pataisos 
pareigūnų skaičius, proc. – 100.

Visi struktūriniai 
padaliniai

2022-12-31

2022-12-31

2022-12-31

Iš viso asignavimų 6147,5
________________________________________________



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

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOKYMO CENTRO 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas

ir kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
13-002-08-02 P - DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ

Stebėsenos rodikliai:

- Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. – 65

13-002-12-01 T – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ
Stebėsenos rodikliai:

- Kursantų, besimokančių pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, įgijusių pataisos pareigūno kvalifikaciją, dalis, proc. – 97.

Užtikrinti 
laisvės 
atėmimo vietų 
optimalią 

Optimizuoti
bausmių  vykdymo
sistemos personalą ir
kelti jo kvalifikaciją

1. Vykdyti  pataisos pareigūnų
profesinį rengimą.

1.1.  Atnaujintas  Viešojo
administravimo  sektoriaus
profesinio  standarto  „Pataisos
pareigūno  kvalifikacija“

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-11-30 1155,00
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veiklą bei 
modernizuoti 
jų 
infrastruktūrą 
ir veiklos 
metodus  (13-
002-12-01-04 
TP)

(Lietuvos  kvalifikacijų
sandaros aprašo IV lygis).
1.2.  Įvadinius  mokymus
baigusių  pataisos  pareigūnų
dalis, proc. – 97.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

1.3.  Kursantų,  besimokančių
pagal  Pataisos  pareigūno
modulinę  profesinio  mokymo
programą,  įgijusių  pataisos
pareigūno  kvalifikaciją,  dalis,
proc. – 97.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-07-01

1.4.  Atnaujintos  įvadinio
mokymo  kursų  programos,
atsižvelgiant  į  Pataisos
pareigūnų  rengimo  ir
kompetencijų  ugdymo
(kvalifikacijos  tobulinimo)
proceso kokybės atotrūkio ir jo
gerinimo  /  tobulinimo
ataskaitą.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

1.5.  Ugdytos  kursantų  ir
klausytojų  kompetencijos,
susijusios  su  skaidrumu  ir  jo
skatinimu  (patobulintų
programų skaičius) – 2.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

1.6.  Parengtas  2022–2023
mokslo  metų  mokymo planas,
kiti  pirminį  profesinį  mokymą
vykdyti būtini dokumentai.

Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-08-01
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1.7.  Atliktos  pretendentų
mokytis  pagal  Pataisos
pareigūnų modulinę profesinio
mokymo  programą  atrankos
procedūros.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-09-01

2. Gerinti  mokymo proceso ir
mokymo(si) rezultatų kokybę.

2.1.  Kursantai  teigiamai
vertinantys  mokymo(si)
procesą, proc. – 85.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

2.2.  Įvadinio  mokymo  kursų
klausytojai  teigiamai
vertinantys  mokymo(si)
procesą, proc. – 85.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

2.3.  Kvalifikacijos  tobulinimo
renginių  dalyviai  teigiamai
vertinantys  mokymo(si)
procesą, proc. – 85.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

2.4.  Atliktas  mokymo
programų,  skirtų  bausmių
vykdymo  sistemos  sveikatos
priežiūros  specialistams,
akreditavimas.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-10-31

2.5.  Parengta  mokymo
metodinė  priemonė  pataisos
pareigūnams  dėl  tarnybinių
dokumentų rengimo.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-09-30

2.6.  Atnaujintas  sportinis  ir
specialusis  inventorius
mokymo procesui vykdyti.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo

2022-10-31
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skyrius
2.7.  Organizuotas  elgesio
koreguojančių programų ir / ar
vertinimo  metodikų  taikymo
lektorių  (instruktorių)
parengimas.

Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-11-30

2.8.  Atliktas  Mokymo  centro
vykdomo  mokymo  proceso
vidinis vertinimas

Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-11-30

3.  Formuoti  ir  tobulinti
bausmių  vykdymo  sistemos
personalo  profesines
kompetencijas.

3.1.  Parengtas  Kalėjimų
departamento ir  jam pavaldžių
įstaigų personalo kvalifikacijos
tobulinimo  2022  m.  planas  ir
pateiktas  tvirtinti  Kalėjimų
departamentui, vnt. – 1.

Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-03-31

3.2.  Pareigūnų,  kitų  valstybės
tarnautojų  ir  darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo sutartis,
tobulinusių kvalifikaciją,  dalis,
proc. – 60.

Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-12-31

3.3.  Kalėjimų  departamento  ir
jam  pavaldžių  įstaigų
personalo  kvalifikacijos
tobulinimo  2022  m.  plane
numatytų  priemonių
įgyvendinimas, proc. – 100.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-15

3.4.  Koordinuojama profesinių
įgūdžių  instruktorių  veikla,
vykdytas  jų  kvalifikacijos
tobulinimas.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31
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3.5. Atliktas pataisos pareigūnų
specialaus  parengimo  proceso
vertinimas, vnt. – 1.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius,
Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-12-30

3.6.  Darbuotojų,  pagilinusių
žinias žmogaus teisių apsaugos
klausimais, skaičius – 100.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-01

3.7.  Darbuotojų,  pagilinusių
žinias  dinaminio  saugumo
metodo  taikymo  klausimais,
proc., – 30.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

3.8.  Darbuotojų,  pagilinusių
žinias  veiksmingos  nuteistųjų
resocializacijos  klausimais,
proc., – 30.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

3.9.  Parengtų  kvalifikacijos
tobulinimo  programų  apie
konkrečius  korupcijos
pasireiškimo  būdus  ir
mechanizmus, korupcijos  žalą,
pranešėjų  apsaugos  sistemą  ir

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31
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kitais  korupcijos  prevencijos
klausimais, skaičius – 2.

4.  Gerinti  Mokymo  centro
įvaizdį ir populiarinti  pataisos
pareigūno profesiją.

4.1.  Pasiruošta  ir  dalyvauta
LITEXPO  parodoje
„KARJERA  &  STUDIJOS
2022“

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-04-01

4.2.  Viešinama  informacija
apie  Mokymo  centro  veiklą
socialiniuose  tinkluose  ir
Mokymo  centro  interneto
svetainėje.

Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-12-31

4.3.  Organizuotų  atvirų  durų,
kitų  viešinimo  renginių
visuomenei, skaičius – 10.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-30

4.4.  Atnaujinta  vaizdinė
reklaminė  medžiaga  apie
Mokymo centro veiklą.

Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-09-01

4.5.  Bendradarbiauti  su
Lietuvos statutinius pareigūnus
rengiančiomis  mokymo
įstaigomis.  Įgyvendinti
Valstybės  sienos  apsaugos

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų

2022-12-31
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tarnybos  prie  Lietuvos
Respublikos  vidaus  reikalų
ministerijos  Pasieniečių
mokyklos,  Ugniagesių
gelbėtojų  mokyklos,  Lietuvos
policijos  mokyklos,  Muitinės
mokymo  centro  ir  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo
ministerijos  Mokymo  centro
bendradarbiavimo ir susitikimų
2022  metams  planas,  proc.  –
100.

ugdymo
skyrius

4.6.  Plėtoti  tarptautinį
bendradarbiavimą  pataisos
pareigūnų  parengimo  srityje.
Bendradarbiauti  su  Europos
Penitencinių  akademijų
mokymo tinklu  (EPTA),  proc.
– 100.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

5.  Užtikrinti  Mokymo  centro
optimalią  veiklą  bei
modernizuoti veiklos metodus.

5.1.  Tvarkomų  dokumentų
valdymo  sistemoje  DocLogix
skaičiaus nuo bendro Mokymo
centro  parengtų  dokumentų
skaičiaus didėjimas, proc. – 80.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius,
Mokymo
organizavimo
skyrius

2022-12-31

5.2.  Mokymo  centro
darbuotojai  per  2022  m.

Veiklos
organizavimo

2022-12-31
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tobulinę  profesinę
kvalifikaciją, proc. – 90.

ir  turto
valdymo
skyrius

5.3. Viešųjų pirkimų, kuriuose
galima nustatyti aplinkosaugos
kriterijus,  vertės  dalis  –  ne
mažiau kaip 50 proc.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-12-31

5.4. Pirkimų, kurių vertė viršija
4000  eurų  su  PVM  ir  kurie
priskiriami  vienetiniams
pirkimams,  dokumentų
pateikimas  procedūrų
vykdymui  Kalėjimų
departamente dalis – 100 proc.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-12-31

5.5. Užtikrintas rekomendacijų,
pateiktų  Kalėjimų
departamento  Centralizuotam
viešųjų pirkimų skyriui atlikus
viešųjų  pirkimų  patikrinimus,
įvykdymas, proc. – 100.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-12-31

5.6.  Įstaigos  darbuotojų,
vykdančių viešuosius pirkimus,
dalyvavimas  mokymuose  /
renginiuose  aktualiais  viešųjų
pirkimų  vykdymo  klausimais,
proc. – 100.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-12-31

5.7.  Atliktų  Mokymo  centre
vykdomų mažos vertės viešųjų
pirkimų  stebėsenų  skaičius,
vnt. – 5.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-12-31

5.8.  Atliktas  Mokymo  centro
lokalinių teisės aktų vertinimas

Mokymo
centro

2022-11-30
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ir atnaujinimas. direktoriaus
įsakymų
sudaryta  darbo
grupė

5.9. Sudarytas Mokymo centro
2023  m.  rizikos  valdymo
planas, vnt. – 1.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-12-31

5.10. Kreditorinis įsiskolinimas
pagal  darbo  užmokesčio
straipsnį  2022  m.  gruodžio
31 d. – 0 eurų.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-12-31

5.11.  Įgyvendintos  Mokymo
centro metiniame veiklos plane
numatytos  priemonės,  proc.  –
92.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius,
Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-12-31

5.12.  Atnaujintas  Mokymo
centro  materialinių  ir
finansinių  išteklių  racionalus
naudojimo ir taupymo planas.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius

2022-07-01

6.  Dalyvauti  įgyvendinant
projekto  „Bausmių  vykdymo
sistemos  kokybės  Lietuvoje

6.1.  Dalyvauta  projekte
numatytuose  mokymuose  –
pagal projekto veiklų planą.

Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo

2022-12-31
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gerinimas“ veiklas. skyrius
6.2. Dalyvauta rengiant naujos
mokymo  įstaigos  statybos
dokumentus.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius,
Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

6.3.  Pagal  Mokymo  centro
kompetenciją  dalyvauta
įrengiant  patalpas  adresu
Antavilių  g.  27A,  Vilnius,
Mokymo centro veiklai.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius,
Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

6.4.  Pagal  Mokymo  centro
kompetenciją  dalyvauta
įrengiant lauko sporto aikštelę /
stadioną,  adresu  Antavilių  g.
27A, Vilnius.

Veiklos
organizavimo
ir  turto
valdymo
skyrius,
Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų

2022-12-31
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kompetencijų
ugdymo
skyrius

6.5.  Užtikrintas  priemonių,
numatytų  projekto
įgyvendinimo  plane,  pagal
Mokymo  centro
kompetencijas, vykdymas.

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-12-31

6.6.  Pagal  Mokymo  centro
kompetenciją  dalyvauta
atliekant  Gyvenimo  kokybės
tyrimus  pataisos  įstaigose  tarp
nuteistųjų ir pataisos pareigūnų
(MQPL).

Mokymo
organizavimo
skyrius,
Specialiųjų
kompetencijų
ugdymo
skyrius

2022-11-30

Iš viso asignavimų 1155,00

________________________________________________



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

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas

ir kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir

reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavim
ai (tūkst.

eurų)

1 2 3 4 5 6 7

Stebėsenos rodikliai:

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš LAVĮ, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 55
- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 50
- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus, dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime), skaičiaus, proc. – 44
- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25

13-002-12-01 T  – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ
Stebėsenos rodikliai:

- Vidutinis asmenų, kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius, asm. – 4
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 45
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 90
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, besimokančių bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo, 
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proc. – 70
- Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine ar kita prasminga veikla laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų dalis nuo visų 
laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, proc. – 45
- Bausmių vykdymo sistemos personalo, taikančio praktikoje dinaminės priežiūros metodą, dalis proc. – 30

TP Vykdyti
veiksmingą
nuteistųjų

resocializaciją
(13-002-12-01-

03)

Sukurti 4 specialistų 
komandas pagal Nuteistųjų 
laisvės atėmimo bausme 
resocializacijos reformos 
Lietuvoje koncepciją

1. Sukurta socialinio darbo ir 
psichologinės intervencijos 
komanda – 1
2. Sukurta kontaktinių pataisos 
pareigūnų komanda – 1
3. Sukurta vertinimo ir analizės 
komanda – 1
4. Sukurta užimtumo komanda – 1

Resocializacijos
skyrius

2022-11-01 9873,4

Inicijuoti bendradarbiavimo 
sutarties pasirašymą

1. Naujų bendradarbiavimo 
sutarčių su socialiniais partneriais 
skaičius – 1
2. Parengtas ir paviešintas 
straipsnis įstaigos interneto 
svetainėje apie vykdomą 
bendradarbiavimą ar savanorišką 
veiklą įstaigoje – 1

Resocializacijos
skyrius

1. 2022-06-
30

2. 2022-12-
31

Skatinti smurto prevenciją 
įstaigoje

1. Parengta atmintinė 
pareigūnams apie nuteistųjų 
pažeidžiamas grupes, jų 
identifikavimo kriterijus ir 
pagalbos kryptis – 1
2. Nuteistųjų (suimtųjų) kūno 
sužalojimų mažėjimas lyginant
su 2021 m. - ne mažiau kaip 20 
proc.

Resocializacijos
skyrius,

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Įsigyti priemones, 
skirtas 
nuteistiesiems 

Inicijuoti ir įgyvendinti 
techninių priemonių pirkimą
ir jų įdiegimą

1. Numatytos reikiamos 
priemonės, pateiktas siūlymas – 1
2. Organizuoti pirkimai – 100 

Saugumo
valdymo skyrius,
Turto valdymo

2022-12-31
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neleidžiamų turėti 
daiktų patekimo į 
laisvės atėmimo 
vietų įstaigas 
užkardymui 
stiprinti

proc. skyrius

Užtikrinti efektyvų 
nuteistųjų 
(suimtųjų) 
užimtumo ir 
resocializacijos 
procesą

Užtikrinti savižudybių 
prevenciją, intervenciją, 
postvenciją

1. Įdarbintų krizių įveikos 
specialistų skaičius –  1
2. Pateiktos pažymos, nurodant 
priemones mažinti smurto 
tikimybę – 4
3. Pateikta pažyma Kalėjimų 
departamentui, nurodant 
priemones mažinti smurto 
tikimybę už visus metus – 1
4. Krizių valdymo komandos 
reagavimas į kiekvieną krizinę 
situaciją – 100 proc.

Resocializacijos
skyrius, Veiklos
organizavimo

skyrius

1. 2022-06-
30
 2 – 4. 2022-
12-31

Užtikrinti nuteistųjų, 
nukreiptų atlikti bausmę 
laisvės atėmimo vietų 
ligoninėje, įtraukimą į 
socialinės reabilitacijos 
priemones

Nuteistųjų, nukreiptų atlikti 
bausmę Laisvės atėmimo vietų 
ligoninėje, įtrauktų į 
nevyriausybinių organizacijų, 
religinių bendruomenių ir bendrijų
bei savanorių įstaigoje vykdomas 
socialinės reabilitacijos 
priemones, dalis – ne mažiau 50 
proc.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Organizuoti nuteistųjų 
tarybos posėdžius

1. Organizuotų posėdžių skaičius 
– 4
2. Parengta pažyma dėl nuteistųjų 
kolektyvo tarybos veiklos 
rezultatų - 1

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti dienos užimtumą Užtikrintas ne mažiau 5 val. per Resocializacijos 2022-06-30
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nuteistiesiems dieną vieno nuteistojo užimtumas 
– 100 proc.

skyrius

Užtikrinti nuteistųjų, 
dalyvavimą socialinės 
reabilitacijos programose

Užtikrinta nuteistųjų, 
dalyvaujančių socialinės 
reabilitacijos programose, dalis 
nuo viso, atliekančių laisvės 
atėmimo bausmę Laisvės atėmimo
vietų ligoninėje, nuteistųjų 
skaičiaus – 60 proc.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Įrengti nuotolinio 
kontaktinio pasimatymo 
vietą Pasimatymo biuro 
patalpose nuteistiesiems, 
suimtiesiems

Įrengta nuotolinio kontaktinio 
pasimatymo vieta Pasimatymo 
biuro patalpose nuteistiesiems, 
suimtiesiems - įvykdymas 100 
proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-03-01

Atnaujinti Pasimatymų 
suteikimo ir jų vykdymo 
Laisvės atėmimo vietų 
ligoninėje tvarkos aprašą

Atnaujintas Pasimatymų 
suteikimo ir jų vykdymo Laisvės 
atėmimo vietų ligoninėje tvarkos 
aprašas - 1

Saugumo
valdymo skyrius

2022-06-30

Didinti bausmių vykdymo 
sistemos personalo dalį, 
taikančio dinaminės 
apsaugos metodą praktikoje

Bausmių vykdymo sistemos 
personalo, taikančio praktikoje 
dinaminės apsaugos metodą, dalis 
– 30 proc.

Direktoriaus
pavaduotojai

2022-12-01

Kelti kvalifikaciją 
Resocializacijos skyriaus 
darbuotojams

Resocializacijos skyriaus 
darbuotojų, dalyvavusių bent 
vienose kvalifikacijos kėlimo 
mokymuose - ne mažiau kaip 60 
proc.

Resocializacijos
skyrius, Veiklos
organizavimo

skyrius
(nuo 2022-07-01

Personalo
skyrius)

2022-12-31

Užtikrinti Bausmių 
vykdymo kodekso 
nuostatų, 
reglamentuojančių 

Parengti ir patvirtinti 2022 
m. nuteistųjų užimtumo 
priemonių planą

1. Parengtas ir patvirtintas 2022 
m. nuteistųjų užimtumo 
priemonių planas -1
2. Priemonių plane nurodyti 

Resocializacijos
skyrius, 2021
vasario 22 d.

įsakymu Nr. V-27

1-2. 2022-06-
30

3. 2022-12-
31
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nuteistųjų 
užimtumą, 
įgyvendinimą nuo 
2022-01-01

atsakingi vykdytojai
3. Numatytų veiklų 
įgyvendinimas – 100 proc.

paskirti atsakingi
vykdytojai

Plėtoti nuteistųjų užimtumo 
galimybes bei specialistų 
kompetencijas, pasitelkiant 
inovatyvias audio ir video 
menines priemones

Organizuotas užsiėmimas 
specialistams, taikant inovatyvias 
technologijas, padedančias plėtoti 
nuteistųjų užimtumo galimybes – 
1

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti informacijos apie 
savižudybės riziką ir 
galimus veiksnius 
perdavimą įstaigos Krizių 
įveikos komandos 
koordinatoriui arba 
Resocializacijos skyriaus 
viršininkui, perkeliant 
asmenį į kitą įstaigą,

Parengtos pažymos su 
rekomendacijomis dėl asmens 
priežiūros ypatumų – 100 proc.

Resocializacijos
skyrius,

krizių įveikos
specialistas

2022-12-31

Užtikrinti Bausmių 
vykdymo kodekso 
nuostatų 
įgyvendinimą

Nustatyti, kiek įstaigoje gali
būti laikoma asmenų pagal 
atskiras kategorijas, 
įgyvendinant naujas 
Bausmių vykdymo kodekso 
nuostatas

Parengta informacija įstaigos 
direktoriui, kiek įstaigoje gali būti
laikoma asmenų pagal atskiras 
kategorijas – 1 pažyma

Saugumo
valdymo skyrius

2022-06-30
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Užtikrinti nuolatinį vaizdo 
registratorių naudojimą 
įstaigose

1. Atlikta kontrolinių vaizdo 
registratorių patikrinimų – 11
2. Pakeista vaizdo registratorių 
naudojimo tvarka, užtikrinant 
nuolatinio vaizdo registratorių 
naudojimo sąlygas – 1
3. Fizinės prievartos ir specialiųjų 
priemonių panaudojimo atvejų, 
užfiksuotų vaizdo registratoriais –
ne mažiau 90 proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-20

Optimizuoti 
įstaigos valdymo ir 
administravimo 
procesus, išteklių 
racionalų 
panaudojimą

Įgyvendinti Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministerijos ir jam pavaldžių
įstaigų reorganizacijos 
priemonių planą

Numatytų priemonių plane 
įgyvendinimas 100 proc.

Veiklos
organizavimo

skyrius

2022-03-31

Optimizuoti įstaigos procesų
valdymą, įgyvendinant 
perėjimą prie dokumentų 
valdymo bendrosios 
informacinės sistemos 
(DBSIS)

Atliktų parengiamųjų darbų, 
reikalingų pereinant prie 
dokumentų valdymo bendrosios 
informacinės sistemos (DBSIS), 
dalis – 100 proc.

Veiklos
organizavimo

skyrius

2022-03-31

Perskirstyti darbo krūvius 
gydomuosiuose skyriuose, 
siekiant tolygaus ir 
optimalaus darbo 
pasiskirstymo, mažinant 
pareigybių skaičių

1. Optimizuoti slaugytojų darbo 
krūviai, atsisakant papildomo 
darbo, perskirstant pareigybes
2. Peržiūrėtas ir keistas darbo 
laiko režimas, atsisakant naktinių 
budėjimų

Direktoriaus
pavaduotojas,
vyriausiasis

slaugos
administratorius,

Veiklos
organizavimo

skyrius

2022-04-01

Atnaujinti informaciją 1. Peržiūrėti dokumentų valdymo Veiklos 2022-03-31
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Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės dokumentų 
valdymo sistemoje 
„DocLogix“, sutikrinant ją 
pagal įstaigos 2022 m. 
dokumentacijos planą bei 
realius poreikius

sistemoje sukeltų bylų ir registrų 
pavadinimai, juose registruojami 
dokumentai – 100 proc.
2. Sistemoje atnaujinta pagal 
poreikį dokumentų bylos bei 
registrai, taisant netikslumus bei 
atsižvelgiant į kiekvieno 
struktūrinio padalinio poreikius – 
100 proc.
3. Panaikinti (nerodomi) 
nenaudojami elementai, siekiant 
patikslinti dokumentų valdymo 
sistemoje įkeltą įstaigos 
dokumentacijos planą – 100 proc.

organizavimo
skyrius

Atlikti 40 proc. statybos 
rangos darbų, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014 m. 
lapkričio 26 d. nutarimu 
patvirtintu Viešųjų pastatų 
energinio efektyvumo 
didinimo programa, pagal 
2021 m. parengtus projektus

1. Inicijuoti statybos rangos darbų
pirkimai pagal projektus kultūros 
paskirties pastatui ir kontroliuotas 
darbų vykdymas – 100 proc.
2. Inicijuoti statybos rangos darbų
pirkimai pagal projektus gydymo 
paskirties pastatui ir kontroliuotas 
darbų vykdymas – 100 proc.
3. Inicijuoti statybos rangos darbų
pirkimai pagal projektus kitos 
paskirties pastatui 
(administraciniam) ir 
kontroliuotas darbų vykdymas – 
100 proc.

Turto valdymo
skyrius

2022-12-31

Įvykdyti Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių viešųjų juridinių 
asmenų valdomo, 
naudojamo ir disponuojamo 

1. Inicijuotos nekilnojamo turto 
perdavimo procedūros parengiant 
reikiamus dokumentus, teisės aktų
projektus – 100 proc.
2. Derinti sprendimai Valstybės 

Turto valdymo
skyrius

2022-12-31
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turto inventorizavimo ir 
nekilnojamojo turto 
centralizavimo bei 
optimizavimo plano, 
patvirtinto Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministro 2021 m. birželio 1 
d. įsakymu Nr. 1R-184, 
priemones

turto informacinėje paieškos 
sistemoje (VTIPS) – 100 proc.

Įgyvendinti 2022 metų 
remonto išlaidų planą ir 
2022 metų turto įsigijimo 
planą, patvirtintus Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 
įsakymais, priemones 
(veiklas)

1. Inicijuotos pirkimo procedūros 
klubo sanitarinio mazgo patalpų 
remontui, pritaikant jas 
neįgaliesiems – 100 proc.
2. Įrengtas pandusas neįgaliesiems
prie 13 korpuso – 100 proc.
3. Atlikti drenažinės sistemos 
remonto darbai – 100 proc.
4. Atlikti gaisrinės signalizacijos 
remonto darbai – 100 proc.
5. Atlikti vėdinimo sistemų 
remonto darbai – 100 proc.
6. Atlikti pasivaikščiojimo 
kiemelių remonto darbai – 100 
proc.
7. Inicijuotos medicinos įrangos 
(sterilizatorių, šlapimo 
analizatorių, centrifugų) pirkimo 
procedūros  – 100 proc.

Turto valdymo
skyrius

2022-12-31

Vykdyti žaliuosius 
viešuosius pirkimus, tai pat 
viešuosius pirkimus, 
kuriuose galima nustatyti 
aplinkosaugos kriterijus

Vykdytų žaliųjų viešųjų pirkimų 
dalis – ne mažiau kaip 50 proc. 
visų įstaigos vykdytų viešųjų 
pirkimų

Turto valdymo
skyrius (nuo
2022-07-01

Centralizuotas
viešųjų pirkimų

2022-12-31
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skyrius)
Teikti Viešųjų pirkimų 
paraiškas Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministerijos Centralizuotam 
viešųjų pirkimų skyriui, 
kurių vertė viršija 4000 eurų
su PVM ir kurie priskiriami 
vietiniams pirkimams 
vykdymui

Dokumentų pateikimas procedūrų 
vykdymui Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos 
Centralizuotam viešųjų pirkimų 
skyriui  – 100 proc.

Turto valdymo
skyrius (nuo
2022-07-01

Centralizuotas
viešųjų pirkimų

skyrius)

2022-12-31

Dalyvauti pareigūnų 
praktiniuose mokymuose 
dėl specialiųjų priemonių 
panaudojimo ir nuteistųjų 
pabėgimo iš laisvės 
atėmimo įstaigų algoritmų 
funkcionavimo

1. Organizuoti praktiniai 
mokymai dėl specialiųjų 
priemonių panaudojimo bei dėl 
nuteistųjų pabėgimo iš įstaigos 
algoritmų funkcionavimo – ne 
mažiau 2 kartų, ne mažiau 90 
proc.
2. Derinta su Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministerijos Mokymo centru dėl 
pareigūnų dalyvavimo 
praktiniuose mokymuose dėl 
specialiųjų priemonių 
panaudojimo ypatumų

Saugumo
valdymo skyrius,

Veiklos
organizavimo
skyrius (nuo
2022-07-01
Personalo
skyrius)

2022-12-31

Padidinti darbo užmokestį 
sveikatos priežiūros 
specialistams, gavus lėšas iš
teritorinių ligonių kasų

1. Suvesti duomenys apie atliktas 
sveikatos priežiūros paslaugas – 
ne mažiau 60 proc.
2. Sumažėjusios medikamentų ir 
medicininių prekių bei paslaugų 
įsigijimo išlaidos – 5 proc.

Direktoriaus
pavaduotojas,
Turto valdymo
skyrius (nuo
2022-07-01

Finansų skyrius)

2022-12-31

Tobulinti visų rūšių 1. Pareigūnų, kitų valstybės Veiklos 2022-12-31
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(statutinių ir karjeros 
valstybės tarnautojų bei 
darbuotojų pagal darbo 
sutartis) darbuotojų 
kvalifikaciją

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, tobulinusių 
kvalifikaciją, dalis – ne mažiau 
kaip 40 proc.
2. Pareigūnų ir darbuotojų, 
kėlusių kvalifikaciją 
suimtųjų/nuteistųjų 
resocializacijos srityje,  dalis  nuo 
įstaigoje resocializacijos srityje  
dirbančių darbuotojų skaičiaus – 
ne mažiau kaip 40 proc.
3. Vykdyti Civilinės saugos 
mokymai – ne mažiau kaip 1 
mokymai, 100 proc. darbuotojų

organizavimo
skyrius (nuo
2022-07-01
Personalo
skyrius),
Saugumo
valdymo,

Resocializacijos,
Turto valdymo

skyriai

Taupyti pinigines lėšas 
tinkamai organizuojant 
pareigūnų tarnybą ir 
kvalifikacijos kėlimą

1. Budinčiųjų pamainų pareigūnų 
tarnyba organizuota optimaliai 
paskirstant žmogiškuosius 
išteklius – viršvalandžių 
mažėjimas 50 proc.
2. Pareigūnų kvalifikacija kelta jų 
tarnybos metu – 90 proc.

Direktoriaus
pavaduotojas,

Saugumo
valdymo skyriaus

viršininkas

2022-12-31

Užtikrinti racionalų ir taupų 
energetinių išteklių 
naudojimą

1. Parengtas ir patvirtintas 
energetinių resursų taupymo 
planas.
2. Plano priemonių vykdymas – 
100 proc.
3. Energetinių išteklių 
suvartojimo mažėjimas 
(natūriniais mato vienetais), 
palyginti su 2021 m. – 5 proc.

Turto valdymo 2022-12-31

Plėsti įstaigos 
teikiamų sveikatos 
paslaugų apimtis, 

Parengti Kokybės vadybos 
sistemos procedūros aprašo 
projektą, apibrėžiantį 

Parengta ir direktoriaus įsakymu 
pavirtinta procedūra - 1

Pirminės asmens
sveikatos

priežiūros skyrius

2022-05-31
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gerinti jų 
prieinamumą

Pirminės ambulatorinės 
psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo 
organizavimą
Atlikti planinius auditus, 
pagal Laisvės atėmimo vietų
ligoninės direktoriaus 2021-
12-09 patvirtintą 2022 m. 
metinį vidaus medicininių 
auditų planą Nr. BD-2696

Parengti ir teikti įstaigos 
direktoriui įvykdytų vidaus 
medicininių auditų 
neatitikčių/pastabų aktai – ne 
mažiau kaip 4

Vidaus medicinos
auditorius

2022-12-31

Užtikrinti asmenų, 
gaunančių antiretrovirusinį 
gydymą

Visų nustatytų ŽIV atvejų, 
gaunančių gydymą – ne mažiau 
73 proc.

Konsultacijų ir
diagnostikos

skyrius

2022-12-31

Didinti virusinių C hepatitų 
gydymo apimtis

Gydomų asmenų skaičiaus 
didėjimas lyginant su 2021 m. – 
10 proc.

Konsultacijų ir
diagnostikos

skyrius

2022-12-31

Didinti ligų prevencinių 
programų taikymo apimtis

Prevencinių programų vykdymo 
didėjimas lyginant su 2021 m. – 
10 proc.

Pirminės asmens
sveikatos

priežiūros skyrius

2022-12-31

Teikti detoksikacijos 
paslaugas

Gydomų asmenų skaičius – 2 
asmenys/mėn.*

Direktoriaus
pavaduotojas,
Psichiatrijos

skyrius

2022-12-31

Iš viso asignavimų 9873,4
*Asmenys atrenkami ir atvežami detoksikacijai iš kitų laisvės atėmimo įstaigų.

______________________________



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

MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas

ir kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7

13-002-08-02 P - DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ

Stebėsenos rodikliai:

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš LAVĮ, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 55
- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 70
- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus, dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime), skaičiaus, proc. – 27
- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25

13-002-12-01 T  – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ
Stebėsenos rodikliai:
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- Vidutinis asmenų, kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius, asm. – 33
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 70
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 90
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, besimokančių bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo, 
proc. – 75
- Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine ar kita prasminga veikla laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų dalis nuo visų 
laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, proc. – 50
- Bausmių vykdymo sistemos personalo, taikančio praktikoje dinaminės priežiūros metodą, dalis proc. - 30

Užtikrinti 
veiksmingą 
elektroninio 
monitoringo 
vykdymą (13-
002-12-01-02 
TP)

Marijampolės pataisos namuose taikant
nuteistųjų intensyvią priežiūrą 
elektroninėmis stebėjimo priemonėmis

Paleista nuteistųjų su 10 apykojų 1-asis Saugumo 
valdymo skyrius
2-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31 0

TP Vykdyti 
veiksmingą 
nuteistųjų 
resocializaciją 
(13-002-12-
01-03)

Tobulinti 
priklausomybės ligų 
prevencijos 
mechanizmą. Inicijuoti 
bendradarbiavimo 
sutarties pasirašymą su 
Respublikiniu 
priklausomybės ligų 
centru ir jo padaliniais  
įvairiuose Lietuvos 
regionuose bei NVO

Organizuoti Resocializacijos skyriaus 
darbuotojų apmokymus, kaip dirbti 
priklausomybių konsultantais.

1. Resocializacijos darbuotojų 
dalyvavimas mokymuose – 2 
mokymai
2. Apmokytų darbuotojų skaičius- 4
3. Konsultuotų priklausomų 
nuteistųjų skaičius – ne mažiau kaip
160

Veiklos 
organizavimo 
skyrius
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31 7 969

Vystyti Priklausomų asmenų 
reabilitacijos centro veiklą

1.  Vykdyti  „Įžanginės  grupės“
užsiėmimus  su  nuteistaisiais,
turinčiais priklausomybes - 40.
2. Organizuoti Priklausomybių 
centro veiklą ir užpildymą, perkelta 
po įžanginės grupės asmenų - 10

1-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Inicijuoti krizių įveikos specialistų 
veiklą įstaigoje, gerinant nuteistųjų 
(suimtųjų) savižudybių prevencijos, 
intervencijos ir postvencijos kokybę.

1.  Įdarbintų  krizių  įveikos
specialistų skaičius – 1
2.  Krizių  valdymo  komandos
reagavimas  į  kiekvieną  krizinę
situaciją – 100 proc.
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Vykdyti Nuteistųjų laisvės atėmimo 
bausme resocializacijos reformos 
Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimo 
priemonių planą

1. Resocializacijos skyriuje 
suformuotų komandų (grupių), 
atsakingų už nuteistųjų bei suimtųjų
užimtumą, socialinį darbą ir 
psichologines intervencijas, 
kontaktinių pareigūnų – ne mažiau 
kaip 3
2. Paskirtas savanorių 
koordinatorius – ne mažiau kaip 1.
3. NVO ir savanorių vykdomų 
iniciatyvų didėjimas – ne mažiau 
kaip 20 proc.

1-asis 
Resocializacijos 
skyrius
2-Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti Bausmių 
vykdymo kodekso 
nuostatų, 
reglamentuojančių 
nuteistųjų užimtumą, 
įgyvendinimą nuo 2022-
01-01

Vykdyti nuteistųjų užimtumą darbine 
veikla

1. Sudaryta nuteistųjų užimtumo 
darbine veikla grafikų ir pateikta 
užimtumo žiniaraščių – po 12
2.  Užtikrintas  ne  mažiau  5  val.
per  dieną  vieno  nuteistojo
užimtumas – 100
3. Įdarbinta užimtumo specialistų - 
3

1-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Gerinti nuteistųjų laisvalaikio leidimo 
galimybes  ir įgyvendinti progresyvaus 
bausmių vykdymo principą

1. Suremontuotų poilsio kambarių
skaičius - 5
2. Atrinkta  nuteistųjų perkėlimui 
į lengvąją grupę - 40
3. Peržiūrėta medžiagų dėl 
nuteistųjų trumpalaikės išvykos - 
60

1. Turto valdymo 
skyrius
2-3. 1-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti savižudybių prevenciją, 
intervenciją ir postvenciją

1. Pravesta paskaita-seminaras 
savižudybių prevencijos tema.      
2. Dalyvavusių nuteistųjų 
skaičius –  ne mažiau kaip 30

2-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31
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Stiprinti ir plėtoti 
intervencinių/užimtumo priemonių 
nuteistiesiems taikymą

1. Parengtų ir patvirtintų 
nuteistųjų užimtumo programų 
skaičius – 7
2. Naujai paruoštose užimtumo 
programose dalyvaujančių 
nuteistųjų skaičius ne mažiau 
kaip 400

2-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Nuteistųjų laisvės 
atėmimo bausme 
resocializacijos reformos
Lietuvoje koncepcijos 
įgyvendinimo veiksmų 
plane numatytų veiklų 
įgyvendinimas

Gerinti nuteistųjų diagnostinio 
vertinimo kokybę

1. Specialistų, atliekančių 
nuteistųjų nusikalstamo elgesio 
rizikos vertinimus, dalyvavimas 
vertinimo supervizijose –  ne 
mažiau kaip 2 kartus per metus
2. Patikrinta OASys vertinimų 
protokolų (pasirinktinai), 
pateikiant vertinimą atlikusiems 
specialistams 
pastabas/rekomendacijas apie 
patikrintų vertimų kokybę – ne 
mažiau kaip 20
3. Patikrinta Socialinio tyrimo 
išvadų (pasirinktinai), pateikiant 
išvadą ruošusiems specialistams 
pastabas/rekomendacijas apie 
patikrintų vertimų kokybę – ne 
mažiau kaip 20.

2-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Didinti nuteistųjų užimtumą už pataisos
įstaigos ribų

1. Įdarbinta  nuteistųjų už pataisos 
įstaigos ribų – ne mažiau kaip 30
2. Pateikta ir peržiūrėta nuteistųjų 
kandidatūrų dėl išleidimo dirbti be 
sargybos - 50

1-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Pritaikyti įkalinimo 
įstaigų pastatų 
infrastruktūrą 
neįgaliesiems

Didinti neįgaliųjų nuteistųjų ir suimtųjų
dalyvavimo galimybes resocializacijos 
procesuose

Parengta pažyma su išvadomis ir 
siūlymais dėl negalią ar 
specialiuosius poreikius turinčių 
asmenų dalyvavimo resocializacijos
procesuose didinimo ir laikymo 
sąlygų pritaikymo – 1

1-asis 
Resocializacijos 
skyrius
Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Organizuoti pagalbos ir socialinės 
reabilitacijos priemones nuteistiesiems 

Įgyvendintų naujų pagalbos ir 
socialinės reabilitacijos 

1-asis 
Resocializacijos 

2022-12-01
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(suimtiesiems) užsieniečiams priemonių skaičius – ne mažiau 
kaip 2

skyrius
2-Resocializacijos 
skyrius

Užtikrinti Marijampolės pataisos 
namuose priešgaisrinės saugos ir 
darbuotojų saugos ir sveikatos 
reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų įgyvendinimą

1. Priešgaisrinės saugos ir 
darbuotojų saugos ir sveikatos 
priemonių plano parengimas
2. Priemonių plane numatytų veiksmų 
2022 metams įgyvendinimas nustatytais 
terminais - 100 proc.
3. Organizuotos priešgaisrinės 
saugos ir darbuotojų saugos  
pratybos su Marijampolės apskrities
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba - 1.
4. Atliktas įstaigos darbo vietų 
rizikos vertinimas
5. Civilinės saugos mokymų 
vykdymas įstaigoje - ne mažiau kaip
1 mokymai (min. 2 val. per metus)

Turto valdymo 
skyrius

1. 2022-04-01
2. 2022-12-31
3. 2022-12-31
4. 2022-09-01
5. 2022-12-31

Užtikrinti įstaigoje vykdomų mažos 
vertės viešųjų pirkimų teisėtumą ir 
stebėseną

Atlikta vykdomų mažos vertės 
viešųjų pirkimų stebėsenų skaičius -
ne mažiau kaip 3

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Padidinti žaliojo kurso viešųjų pirkimų 
skaičių.

Vykdytų viešųjų pirkimų, kuriuose 
galima nustatyti aplinkosaugos 
kriterijus, vertės dalis – ne mažiau 
kaip 50 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-06-30

Įgyvendinti stebėsenos bei kontrolės 
mechanizmą, užtikrinantį taupų ir 
racionalų biudžeto lėšų panaudojimą

1. Parengta ataskaitų dėl lėšų 
panaudojimo rezultatų su išvadomis 
ir siūlymais:
1.1. darbo užmokesčiui 2
1.2. komunalinėms paslaugoms ir 
kitoms išlaidoms 2.
2. Energetinių išteklių 
suvartojimo mažėjimas 
(natūriniais mato vienetais), 
palyginti su 2021 m. – 5 proc.
3. Kalėjimų departamentui pateiktų 
pasiūlymų dėl įstaigos veiklos 
tobulinimo, optimizavimo, kurios 
būtų nukreiptos į racionalų skirtų 
asignavimų naudojimą ir turto 

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-01
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valdymą, kuriems būtų pritarta, 
skaičius - ne mažiau kaip 2

Užtikrinti įstaigos vienetinių pirkimų  
paraiškų teikimą Kalėjimų
departamentui pirkimų procedūroms 
atlikti

Vienetinių pirkimų paraiškų 
pateikimas Kalėjimų departamentui
kaip centrinei perkančiajai 
organizacijai – 100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Aikštelių prie naujų pareigūnų 
modulinių namelių įrengimas

Priemonės įgyvendinimas - 100 
proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-09-01

Plėtoti prevencinės grupės veiklą 
Marijampolės pataisos namuose

Prevencinės grupės pareigūnų 
aprūpinimas specialiąja uniforma 
(atskiros ekipiruotės dalys) – 100 
proc.

Turto valdymo 
skyrius
1-asis Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Patalpų nuteistųjų Resocializacijos 
priemonėms vykdyti įrengimas

1. Įrengta poilsio zona vietoje 
keturių teisės aktų reikalavimų  
neatitinkančių laikino sulaikymo 
kamerų.
2. Korpusas Nr.5 3 aušto 
bendrabučio tipo patalpose 
rekonstruotas į kameras.
3. Nuteistųjų gyvenamųjų būrių, 
kuriuose įrengtos laisvalaikio 
(užimtumo) patalpos, skaičius – 7
4. Drausmės grupės ir kamerų 
tipo patalpose įrengtos užimtumo 
patalpos
5. Įrengta patalpa, skirta dailės 
terapijos vedimui

Turto valdymo 
skyrius

1. 2022-03-15
2. 2022-07-15
3–5. 2022-12-
01

Didinti įstaigoje dirbančių darbuotojų 
kvalifikaciją dinaminio saugumo 
tematika

Įstaigoje dirbančių darbuotojų, 
apmokytų taikyti praktikoje 
dinaminio saugumo metodą – ne 
mažiau kaip 30 proc.

Saugumo valdymo 
skyrius
1-asis 
Resocializacijos 
skyrius
2-Resocializacijos 
skyrius

2022-12-01

Įgyvendinti smurto tarp nuteistų 
asmenų prevencijos priemones

Pasiūlyta ir įgyvendinta smurto 
prevencijos priemonių – ne mažiau 
kaip 2

Saugumo valdymo 
skyrius
1-asis 
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-01
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2-Resocializacijos 
skyrius

Užtikrinti skundų nagrinėjimo bei 
sprendžiamų problemų kokybės 
tobulinimą.

1. Organizuota nuteistųjų būrių 
susirinkimų su kitų tarnybų vadovais
– ne mažiau kaip 2
2. Pateikti siūlymai nagrinėjamų 
skundų kokybei gerinti bei jų 
skaičiaus mažinimui  - ne mažiau 1 
pasiūlymas

1-asis 
Resocializacijos 
skyrius
2-Resocializacijos 
skyrius
Saugumo valdymo 
skyrius

2022-12-01

Iš viso asignavimų 7 969

________________________________________________



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

PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas

ir kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavi
-mai

(tūkst.
eurų)

1 2 3 4 5 6 7

13-002-08-02 P - DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ
Stebėsenos rodikliai:

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš LAVĮ, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 80
- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 60
- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus, dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime), skaičiaus, proc. – 35
- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25

13-002-12-01 T  – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ

Stebėsenos rodikliai:

- Vidutinis asmenų, kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius, asm. – 6
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 70
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- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 90
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, besimokančių bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio 

išsilavinimo, proc. – 90
- Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine ar kita prasminga veikla laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų dalis nuo visų 

laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, proc. – 90
- Bausmių vykdymo sistemos personalo, taikančio praktikoje dinaminės priežiūros metodą, dalis proc. – 30

TP Vykdyti 
veiksmingą 
nuteistųjų 
resocializaciją 
(13-002-12-01-
03)

Dalyvauti 
modernizuojant 
bausmių vykdymo 
sistemos valdymo ir 
administravimo 
procesus, užtikrinti 
tinkamą įstaigos 
veiklą*

Įgyvendinti  sklandų dirbančiųjų 
perkėlimo į Lietuvos kalėjimų 
tarnybą procesą.

 Įgyvendintas Kalėjimų 
departamento ir jam pavaldžių 
įstaigų reorganizacijos priemonių 
planas –  100 proc.

Vadovybė,
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-12-31 3275,0

Įgyvendinti LR teisingumo 
ministro įsakymą dėl Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministerijos ir jam pavaldžių 
viešųjų juridinių asmenų 
valdomo, naudojamo ir 
disponuojamo turto 
inventorizavimo ir 
nekilnojamojo turto 
centralizavimo bei optimizavimo
plano tvirtinimo.*

Įsakymas įgyvendintas 100 proc., 
kiek tai susiję su Panevėžio 
pataisos namų veikla.*

Turto valdymo 
skyrius

 2022-12-31

Užtikrinti projekto „Saulės 
elektrinės įrengimas Panevėžio 
pataisos namuose“, 
finansuojamo pagal Klimato 
kaitos programos lėšų naudojimo
2019 m. sąmatą detalizuojančio 
plano priemonę (1.2.1. punktas) 
„Atsinaujinančių energijos 
išteklių (saulės, vėjo, 

Projekto sutartyje 2022 metams 
numatytos veiklos įgyvendintos 
nustatytais terminais – 100 proc.*

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31
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geoterminės energijos, biokuro 
ar kitų) panaudojimas 
visuomeninės ir gyvenamosios 
(įvairių socialinių grupių 
asmenims) paskirties pastatuose“
tinkamą įgyvendinimą.
 Užtikrinti tęstinį įstaigos 
infrastruktūros modernizavimo 
prioritetų įgyvendinimą.

1. Atlikti visi įstaigoje 2021 
metais pradėti infrastruktūros 
modernizavimo darbai – 100 
proc.;

Turto valdymo 
skyrius

 2022-06-30

2. Atlikti visi remonto darbai, 
kuriems bus skirta lėšų 2022 m. – 
100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Padidinti žaliojo kurso viešųjų 
pirkimų skaičių.

Vykdytų viešųjų pirkimų, 
kuriuose galima nustatyti 
aplinkosaugos kriterijus, vertės 
dalis – ne mažiau kaip 50 proc. *

Turto valdymo 
skyrius

2022-06-30

Viešųjų pirkimų, kurių vertė 
viršija 4000 eurų su PVM ir 
kurie priskiriami vienetiniams 
pirkimams, procedūrų vykdymas
Kalėjimų departamente kaip 
centrinėje perkančiojoje 
organizacijoje

Pirkimų, kurių vertė viršija 4000 
eurų su PVM ir kurie priskiriami 
vienetiniams pirkimams, 
dokumentų pateikimas procedūrų 
vykdymui Kalėjimų departamente
dalis – 100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

 2022-06-30

Organizuoti pareigūnų praktinius
mokymus dėl specialiųjų 
priemonių panaudojimo, 
mobilizacijos, taip pat dėl 
nuteistųjų pabėgimo iš laisvės 
atėmimo įstaigų algoritmų 
funkcionavimo.

1. Saugumo valdymo skyriaus 
pareigūnų,  dalyvavusių 
praktiniuose mokymuose dėl 
specialiųjų priemonių 
panaudojimo, skaičius – ne 
mažiau  kaip 90 proc.*

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-10-15

2. Pareigūnų ir darbuotojų, kurie 
įtraukti į Panevėžio pataisos namų
Civilinio mobilizacinio personalo 

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-15
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rezervą,  dalyvavusių 
praktiniuose  mokymuose dėl 
mobilizacijos ekstremalių 
situacijų atvejais, skaičius – ne 
mažiau  kaip 90 proc.
3. Saugumo valdymo skyriaus 
pareigūnų, dalyvavusių  
praktiniuose mokymuose kaip 
veikti nuteistųjų bandymo pabėgti
ir kitais ypatingais atvejais, 
skaičius – ne mažiau  kaip 90 
proc.*

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-11-31

Užtikrinti efektyvų 
nuteistųjų (suimtųjų)
užimtumo ir 
resocializacijos 
procesą*/

Užtikrinti Bausmių 
vykdymo kodekso 
nuostatų, 
reglamentuojančių 
nuteistųjų užimtumą,
įgyvendinimą nuo 
2022-01-01

1. Užtikrinti Lietuvos 
Respublikos bausmių vykdymo 
kodekso nuostatų įgyvendinimą, 
susijusių  su nuteistųjų 
užimtumo organizavimu, 
siekiant, kad kiekvienas 
nuteistasis ne mažiau kaip 
aštuonias valandas per parą 
užsiimtų LR BVK 126 str. 2 d. 
nurodytų formų veikla.

1. Užtikrintas ne mažiau 5 val. per
dieną vienos nuteistosios 
užimtumas.*

Resocializacijos   
skyrius

2022-12-31

2. Konsultuota 100 proc. naujai į 
pataisos įstaigą atvykusių 
nuteistųjų, siekiant padidinti jų 
motyvaciją dirbti, pradėti arba 
tęsti mokymąsi bendrojo 
lavinimo, profesinėje ar 
aukštojoje mokykloje.

2022-12-31

3. Užtikrintas įstaigoje laikomų 
asmenų, besimokančių bendrojo 
lavinimo ir profesinio mokymo 
įstaigoje, dalis nuo neturinčių 
tokio išsilavinimo, 45 proc.*

2022-12-31

4. Nuteistųjų, dalyvaujančių 
socialinės reabilitacijos 
programose, dalis nuo bendro 
bausmę atliekančių nuteistųjų 
skaičiaus, 60 proc.*

2022-12-31

5. Dirbančių nuteistųjų už 2022-12-31
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pataisos įstaigos ribų skaičiaus 
didėjimas lyginant su 2021 m. ne 
mažiau kaip 5 proc.

6. Įstaigoje laikomų asmenų, 
sėkmingai baigusių socialinių 
įgūdžių lavinimo programas – ne 
mažiau kaip 50 asmenų.*

2022-12-31

7. Dirbančių ar užsiimančių kita 
individualia darbine, kūrybine ar 
kita prasminga veikla laisvės 
atėmimo vietų įstaigose laikomų 
asmenų dalis nuo visų laikomų 
laisvės atėmimo vietų įstaigose – 50
proc.*

2022-12-31

8. Nuteistųjų, įtrauktų į 
nevyriausybinių organizacijų, 
religinių bendruomenių ir bendrijų 
bei savanorių įstaigoje vykdomas 
socialinės reabilitacijos priemones, 
dalis – ne mažiau nei 50 proc.*

2022-12-31

Stiprinti Resocializacijos 
skyriaus darbuotojų 
kompetenciją.

Resocializacijos skyriaus 
darbuotojų, dalyvavusių bent 
vienuose kvalifikacijos kėlimo 
mokymuose, dalis – ne mažiau kaip
60 proc.*

Resocializacijos 
skyrius,
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-12-31

Plėtoti savanoriškų veiklų bei 
savanorių pritraukimą įstaigoje,
taip skatinant nuteistuosius 
dalyvauti prasmingoje veikloje 
atliekant laisvės atėmimo 
bausmę.

1. Paskirtų savanorių koordinatorių 
skaičius įstaigoje – 1

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

2. Pasirašytos 2 bendradarbiavimo 
sutartys, užtikrinant naujų 
resocializacijos priemonių 
įgyvendinimą.

2022-12-31

3. Inicijuotos priemonės bausmę 2022-12-31
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atliekančiųjų nuteistųjų šeiminių 
santykių stiprinimui, siekiant padėti
nuteistosioms palaikyti socialinius 
ryšius su vaikais – ne mažiau kaip 2
paskaitos.
4. Organizuota programa 
„Biblioterapija – savęs pažinimo 
kelias“, skirta asmenybės ugdymui 
ir vystymui bei psichinės sveikatos 
gerinimui,  vyko ne mažiau kaip 4 
susitikimai.

2022-12-31

5. Siekiant skatinti socialinių ir 
praktinių įgūdžių lavinimą viešoje 
internetinėje erdvėje, organizuoti ne
mažiau kaip 3 mokymai (po 6 ak. 
val.) nuteistosioms inovatyviam 
savęs pristatymui darbo rinkoje 
(darbo paieška, cv, inovatyvus 
savęs pristatymas darbo rinkoje).

2022-12-31

6. Siekiant skatinti vyresnio 
amžiaus mokymąsi visą gyvenimą, 
organizuoti kompiuterinio 
raštingumo pagrindų mokymai 
(pradžiamokslis) ne mažiau kaip 10 
nuteistųjų.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

7. Parengta pažyma apie 
savanoriškų veiklų įgyvendinimą, 
veiklų apimtis ir kryptis bei 
iškilusias problemas.
8. Resocializacijos skyriuje 
suformuotų komandų (grupių), 
atsakingų už nuteistųjų bei suimtųjų

2022-12-31
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užimtumą, socialinį darbą ir 
psichologines intervencijas, 
kontaktinių pareigūnų – 3

Sudaryti sąlygas 
savanoriškoms darbo veikloms 
už įstaigos ribų, mažinant 
neigiamą kalinimo įtaką taip  
skatinant maksimalų 
prisitaikymą gyvenimui  
laisvėje.

1. Siekiant gerinti emocinį 
palaikymą moterų gyvenimo pokyčio
metu, bendradarbiaujant su 
Panevėžio bendruomeniniais šeimos 
namais, teiktos paslaugos 
nuteistosioms, gyvenančioms Vaiko 
ir motinos namuose, – ne rečiau kaip 
kartą per mėnesį.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

2. Organizuoti sporto, sveikos 
gyvensenos užsiėmimai 
nuteistosioms, gyvenančioms Vaiko
ir motinos namuose, siekiant gerinti
jų sveikatą bei fizinę būseną, – ne 
rečiau kaip kartą per mėnesį.

2022-12-31

3. Organizuotos ne mažiau kaip 3 
gerų darbų iniciatyvos – pagalba 
miesto bendruomenei, už pataisos 
įstaigos teritorijos ribų (kapinės, 
nuteistųjų iniciatyvos ir gaminiai).

 2022-12-
31

Organizuoti programos, skirtos 
nuteistųjų ir suimtųjų 
socialiniams įgūdžiams lavinti, 
įgyvendinimą įstaigoje

Programoje dalyvavusių ir ją 
baigusių asmenų skaičius –
72

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Vystyti  nuteistųjų kolektyvo 
tarybos veiklą  Panevėžio 
pataisos namuose, siekiant į 
socialinės reabilitacijos procesą
įtraukti nuteistus asmenis bei 
suinteresuotus darbuotojus*

1. Per 2022 metus organizuotų 
Panevėžio pataisos namų nuteistųjų 
kolektyvo tarybos posėdžių skaičius – 
4 (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį);*

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

2. Parengta pažyma dėl Panevėžio 
pataisos namų nuteistųjų kolektyvo 
tarybos veiklos rezultatų – 1 vnt.*

2022-12-31
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Tobulinti 
priklausomybės ligų 
prevencijos 
mechanizmą

Plėsti Priklausomybės ligų 
gydymo ir psichologinės 
reabilitacijos centro veiklų 
galimybes.

1. Įstaigoje įdarbintas ne mažiau 
kaip vienas priklausomybių 
konsultantas.*

Resocializacijos 
skyrius,
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-12-31

2. Organizuoti dvasinio pobūdžio 
užsiėmimus Priklausomybės ligų 
gydymo ir psichologinės 
reabilitacijos centre gyvenančioms 
nuteistosioms – ne mažiau kaip 10.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

3. Organizuoti užsiėmimai 
psichologine tematika 
Priklausomybės ligų gydymo ir 
psichologinės reabilitacijos centre 
gyvenančioms nuteistosioms – ne 
mažiau kaip 5.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

4. Apmokytų darbuotojų dirbti 
priklausomybių konsultantais 
skaičius – 2.

Resocializacijos 
skyrius, Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-06-01

5. Konsultuotų priklausomų 
nuteistųjų ir suimtųjų skaičius – ne 
mažiau kaip 80

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti sklandų lygtinio 
paleidimo iš Panevėžio pataisos
namų taikymą.*

Asmenų, per metus lygtinai paleistų
iš įstaigos, dalis, palyginti su 
bendru paleistų iš įstaigos asmenų 
skaičiumi ne mažiau kaip 50 proc.*

Direktoriaus 
pavaduotojas,
Saugumo 
valdymo skyrius

2021-12-31

Organizuoti pagalbos ir 
socialinės reabilitacijos 
priemones nuteistosioms 
užsienietėms

Įgyvendintų naujų pagalbos ir 
socialinės reabilitacijos priemonių 
skaičius – ne mažiau kaip 2

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-01

Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo Pareigūnų, dalyvavusių mokymuose Saugumo 2022-12-31
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mokymuose dinaminio 
saugumo tematika

– ne mažiau kaip 30 proc. valdymo 
skyrius,
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

Pagerinti įstaigos 
kriminogeninę 
būklę*

Stiprinti nuteistųjų, linkusių 
daryti režimo pažeidimus, 
priežiūrą

 1. Atlikta drausmės grupei priskirtų
nuteistųjų gyvenamųjų patalpų 
(kamerų) kratų per metus ne mažiau
36 kiekvienoje patalpoje 
(kameroje).

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

2. Atlikta netikėtų drausmės grupei 
priskirtų nuteistųjų asmens kratų 
per metus ne mažiau 12 kiekvienam
nuteistajam;

2022-12-31

3. Įstaigos kinologas su tarnybiniu 
šunimi parengtas ir vykdo mobilaus
ryšio įrenginių paiešką.

2012-08-15

Gerinti nuteistųjų (suimtųjų) 
kūno sužalojimų atvejų 
išaiškinamumą

Nuteistųjų (suimtųjų) kūno 
sužalojimų atvejų išaiškinamumo 
didėjimas – ne mažiau kaip 5 proc.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Užtikrinti narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo paplitimo įstaigoje 
stebėseną ir prevenciją

1. Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų, 
kurie buvo bausti už psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimą, 
skaičius per mėnesį – 100 proc.*

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

2. Narkotikų kontrolės ir vartojimo 
prevencijos priemonių plane 
numatytų priemonių įgyvendinimas 
– 100 proc.*

Saugumo 
valdymo 
skyrius,
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti nuolatinį vaizdo 
registratorių naudojimą 
įstaigoje

1. Užtikrintas Kalėjimų 
departamento direktoriaus 2021 m. 
vasario 3 d. įsakymo Nr. V-43 ,,Dėl
tarnybinių vaizdo registratorių 

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31
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naudojimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ tinkamas vykdymas –
100 proc.*
2. Fizinės prievartos ir specialiųjų 
priemonių panaudojimo atvejų, 
užfiksuotų vaizdo registratoriais – 
ne mažiau 90 proc.

2022-12-31

Sustiprinti daiktų, kurie nėra 
įtraukti į nuteistiesiems 
leidžiamų turėti daiktų sąrašą, 
patekimo į įstaigą užkardymą

Organizuotos ir atliktos ne mažiau 
kaip 4 bendrosios kratos 
pasitelkiant kinologus – 100 proc.*

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Siekiant užkirsti kelią 
subkultūros apraiškų įstaigoje 
atsiradimui, didinti nuteistųjų 
užimtumą pozityviomis 
veiklomis.

Kriminalinės subkultūros apraiškų 
mažinimo plane numatytų 
priemonių įgyvendinimas – 100 
proc.*

Resocializacijos 
skyrius,
Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Padidinti savižudybių ir savęs 
žalojimo prevencijos 
efektyvumą.*

1. Įstaigoje įdarbintų krizių įveikos 
specialistų skaičius ne mažiau kaip 
1.*

Resocializacijos 
skyrius,
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-06-30

2.  Laisvės atėmimo bausmę 
atliekančioms nuteistosioms, 
įtrauktoms į Nuteistųjų ir suimtųjų, 
priklausančių didelės rizikos grupei 
dėl savęs žalojimo ar bandymo 
nusižudyti, apskaitą, pravesta ne 
mažiau kaip 2 praktiniai seminarai 
apie emocijų valdymą, savęs 
pažinimą, konfliktų bei problemų 
sprendimą.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

3. Siekiant skatinti nuteistųjų 
tarpusavio pagalbą krizinių situacijų

2022-10-01
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metu, ne mažiau kaip 5 savanorių 
nuteistųjų apmokyta atpažinti 
psichologinių krizių simptomus.
4. Identifikavus asmens savižudišką
riziką ar elgesį,  atlikta suimtųjų ir 
laisvės atėmimo bausmę atliekančių
nuteistųjų psichosocialiniai 
vertinimai bei, esant poreikiui, 
sudaryti savisaugos planai – 100 
proc.

2022-12-31

5. Parengtas ir įgyvendintas 
Krizinių situacijų valdymo 
priemonių planas – 100 proc.*

2022-12-31
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6. Krizių valdymo komandos 
reagavimas į krizinę situaciją – 100 
proc.

Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Pasirengti naujos redakcijos 
Bausmių vykdymo kodekso, 
įsigaliosiančio 2023-01-01, 
įgyvendinimui

1. Pateikti siūlymai poįstatyminiams 
teisės aktams – 100 proc.

Saugumo 
valdymo skyrius,
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

2. Pravesti susitikimai su 
nuteistosiomis, supažindinant jas su 
teisinio reguliavimo pokyčiais – ne 
mažiau 3 susitikimai

Saugumo 
valdymo skyrius,
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti veiksmingą 
elektroninio monitoringo 
vykdymą

1. Darbuotojų, apmokytų dirbti su 
elektroninio monitoringo sistema, 
skaičius – 4

Saugumo 
valdymo skyrius,
Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-12-31

2. Nuteistųjų, kuriems 2022 m. 
taikytos elektroninio monitoringo 
priemonės, skaičius – ne mažiau kaip 
10.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Įgyvendinti Jungtinių Tautų 
Komiteto prieš kankinimus 2021
m. gruodžio 21 d.  baigiamosiose
pastabose dėl Lietuvos 
Respublikos ketvirtojo 
pranešimo pagal 1984 metų 
Jungtinių Tautų konvenciją prieš
kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį 
ir baudimą pateiktas 
rekomendacijas.

 Įgyvendinta rekomendacijų
 – 100 proc.

Saugumo 
valdymo skyrius,
Resocializacijos 
skyrius

2022-12-31
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Įstaigoje įgyvendinti išteklių 
taupymo priemones

1. Elektros energijos sąnaudos, 
lyginant su 2021 m., sumažėjo 25 
proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

2. Suvartotas šilumos kiekis patalpų
šildymui, lyginant su 2021 m., 
sumažėjo 15 proc.

Iš viso asignavimų 3275,0
*Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Panevėžio pataisos namų direktoriui

________________________________________________



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

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas

ir kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7

13-002-08-02 P - DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ
Stebėsenos rodikliai:

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš LAVĮ, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 55
- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 70
- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus, dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir 
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime), skaičiaus, proc. – 45
- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25

13-002-12-01 T  – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ
Stebėsenos rodikliai:

- Vidutinis asmenų, kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius, asm. – 172
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 60
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 90
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- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, besimokančių bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo, 
proc. – 75
- Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine ar kita prasminga veikla laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų dalis nuo visų 
laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, proc. – 55
- Bausmių vykdymo sistemos personalo, taikančio praktikoje dinaminės priežiūros metodą, dalis proc. - 30

TP Vykdyti 
veiksmingą 
nuteistųjų 
resocializaciją 
(13-002-12-
01-03)

Tobulinti
priklausomybės  ligų
prevencijos
mechanizmą. Inicijuoti
bendradarbiavimo
sutarties pasirašymą su
Respublikiniu
priklausomybės  ligų
centru ir jo padaliniais
įvairiuose  Lietuvos
regionuose bei NVO

Užtikrinti  kokybišką
priklausomybės ligų centre esančių
nuteistųjų reabilitaciją.

Reabilitacijos  centre  įsteigti  2
dinaminės priežiūros pareigūnų ir
1 psichologo etatai.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31 19 225,6

Užtikrinti  Bausmių
vykdymo  kodekso
nuostatų,
reglamentuojančių
nuteistųjų  užimtumą,
įgyvendinimą  nuo
2022-01-01

Įgyvendinti  LR  BVK  nuostatas,
įsigaliojusias  nuo  2022-01-01
(susijusių  su  nuteistųjų  užimtumo
organizavimu).

1.  Kreiptasi  į  Įstaigos  TVS  dėl
patalpų  įrengimo,  nuteistųjų
užimtumui  vykdyti  Antrajame
sektoriuje,  gamybinės  zonos
teritorijoje.
2.  Įrengtos  patalpos,  skirtos
nuteistųjų užimtumui vykdyti.
3.  Pasirašyta  bendradarbiavimo
sutarčių  su  darbdaviais  ir
įmonėmis,  kurios  įdarbina
nuteistuosius – ne mažiau kaip 20.

1. 
Resocializacijos
skyrius

2. Turto 
valdymo skyrius
3. 
Resocializacijos
skyrius

1. 2022-04-01

2. 2022-07-01

3. 2022-12-31

Nuteistųjų laisvės 
atėmimo bausme 
resocializacijos 
reformos Lietuvoje 
koncepcijos 
įgyvendinimo veiksmų
plane numatytų veiklų 
įgyvendinimas

Organizuoti  Resocializacijos
skyriaus  pareigūnų  ir  darbuotojų
pareigybių  aprašymų  keitimą  ir
patvirtinimą,  atsižvelgiant  į
Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme
resocializacijos  reformos  Lietuvoje
koncepcijos  įgyvendinimo
priemonių planą.

1.  Įsteigta  Kontaktinių  pataisos
pareigūnų grupių (komandų) – 3.

2.  Įsteigta  Socialinio  darbo  ir
psichologinės intervencijos grupių
(komandų) – 3.

3.  Įsiteigta  Užimtumo  grupių

Resocializacijos
skyrius

11. 2022-12-
01

2.2022-05-01

3.2022-07-01
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(komandų) – 3.

4.  Parengtas  ir  patvirtintas
Resocializacijos  skyriaus
specialisto  (atsakingo  už
savanorystės  koordinavimą)
pareigybės  aprašymas  ir
įdarbintas specialistas.

4.2022-07-01

Kiti veiksmai, 
įgyvendinant SVP 
priemonę „Vykdyti 
veiksmingą nuteistųjų
resocializaciją“

Organizuoti atkuriamojo teisingumo
priemonių plėtojimą įstaigoje.

Mediacijos  taikymui  atrinktų  ir
perduotų  Lietuvos  probacijos
tarnybos  mediatoriams  atvejų
skaičius – ne mažiau kaip 14.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti  nuteistųjų  diagnostinio
vertinimo kokybės gerinimą.

1.Organizuotos  Resocializacijos
skyriaus  specialistams
supervizijos  dėl  teisės  pažeidėjo
vertinimo  metodikos  OASys
taikymo – ne mažiau kaip 3.

2.Organizuotos  Resocializacijos
skyriaus  specialistams
supervizijos,  kurių  metu  būtų
teikiama  metodinė  pagalba
individualių  socialinės
reabilitacijos  planų  sudarymo,
koregavimo ir pildymo klausimais
– ne mažiau kaip 3.

3.Atlikti Resocializacijos skyriaus
specialistų  ir  vyresniųjų
specialistų rengiamų, pakartotinio
nusikalstamo  elgesio  rizikos
vertinimų  ir  parengtų  socialinio
tyrimo  išvadų  atitikties  kokybei
patikrinimai – ne mažiau kaip 15
patikrinimų.

Resocializacijos
skyrius

1.2022-12-31

2. 2022-12-31

3. 2022-12-31
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4.Suteiktos  Administracinių
nusižengimų,  Įtariamųjų,
kaltinamųjų  ir  nuteistųjų  registrų
informacinės  sistemos  naudotojų
prieigos  teisės  ne  mažiau  3
Resocializacijos  skyriaus
vyresniesiems specialistams.

5.Užtikrintas  metodikos  dėl
Specifinio  nusikalstamo  rizikos
vertinimų  atlikimo,  taikant
OASys, HCR-20, SVR-20, SARA
IR  PCL:SV  instrumentus,
taikymas.

4.2022-12-31

5.2022-12-31

Įgyvendinti  smurto  tarp  nuteistų
asmenų prevencijos priemones

Pasiūlyta  ir  įgyvendinta  smurto
prevencijos  priemonių  –  ne
mažiau kaip 2

Saugumo 
valdymo 
skyrius, 
Resocializacijos
skyrius

2022-12-01

Organizuoti  Riboto  interneto
prieigas  (RIP)  nuteistųjų  mokymą
vykdančioms įstaigoms.

Inicijuotas  kompiuterių  pirkimas
pateikiant poreikį TVS, reikalingą
įgyvendinti  profesinio  mokymo
kompetencijų  vertinimo  teorinei
daliai atlikti – ne mažiau kaip dėl
30 kompiuterių.

Resocializacijos
skyrius

2022-04-01

Inicijuoti  krizių  įveikos  specialistų
veiklą įstaigoje, gerinant nuteistųjų
(suimtųjų) savižudybių prevencijos,
intervencijos  ir  postvencijos
kokybę.

1.  Įdarbintų  krizių  įveikos
specialistų  skaičius  –  ne  mažiau
kaip 1 kiekviename sektoriuje.
2.  Krizių  valdymo  komandos
reagavimas  į  kiekvieną  krizinę
situaciją – 100 proc.

Resocializacijos
skyrius

1. 2022-12-31

2. 2022-12-31

Organizuoti  priklausomybes
turinčių  įkalintų  asmenų
poreabilitacinįo būrio veiklą.

1.  Peržiūrėti  ir  pakoreguoti
„Priklausomybes turinčių įkalintų
asmenų  poreabilitacijos  centro“
nuostatai.

Resocializacijos
skyrius

1. 2022-12-31
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2.  Sėkmingai  baigę
priklausomybes  turinčių  įkalintų
asmenų  centro  programą
nuteistieji perkelti į poreabilitacinį
būrį – 100 proc.

2. 2022-12-31

Užtikrinti  detoksikacijos  paslaugų
prieinamumą nuteistiesiems.

Esant  būtinumui,  kreiptasi  į
LAVL  dėl  detoksikacijos
priklausomiems  nuteistiesiems,
esant jų abstinencijai – 100 proc.
(atsižvelgiant  į  tai,  kad  LAVL
vienu  metu  gali  priimti  iki  5
nuteistųjų).

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Didinti  NVO  ir  savanorių
vykdomas iniciatyvas įstaigoje.

NVO  ir  savanorių  vykdomų
iniciatyvų didėjimas – ne mažiau
kaip 20 proc.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Didinti  neįgaliųjų  nuteistųjų  ir
suimtųjų  dalyvavimo  galimybes
resocializacijos procesuose

Parengta pažyma su išvadomis
ir  siūlymais  dėl  negalią  ar
specialiuosius  poreikius
turinčių  asmenų  dalyvavimo
resocializacijos  procesuose
didinimo  ir  laikymo  sąlygų
pritaikymo – 1

Resocializacijos
skyrius
Turto valdymo 
skyrius

2022-09-30

Didinti  dirbančių  ar  užsiimančių
kita  individualia  darbine,  kūrybine
veikla nuteistųjų skaičių.

Pasiūlyta ir įgyvendinta iniciatyvų
dėl  dirbančių ar  užsiimančių kita
individualia  darbine,  kūrybine
veikla  pataisos  įstaigoje  laikomų
asmenų skaičiaus padidėjimo – ne
mažiau kaip 2.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti  skundų  nagrinėjimo  bei
sprendžiamų  problemų  kokybės
tobulinimą.

1.  Organizuoti  nuteistųjų  būrių
susirinkimai  su  kitų  tarnybų
vadovais – ne rečiau, kaip 1 kartą
per ketvirtį;
2.  Pateikti  siūlymai  nagrinėjamų
skundų  kokybei  gerinti  bei  jų
skaičiaus mažinimui  - ne mažiau 1
pasiūlymas.

Resocializacijos
skyrius

1. 2022-12-15

2. 2022-12-31
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Organizuoti  Resocializacijos
skyriaus  darbuotojų  apmokymus,
kaip  dirbti  priklausomybių
konsultantais.

1. Apmokytų darbuotojų skaičius
– ne mažiau kaip 5.
2.  Konsultuotų  priklausomų
nuteistųjų  skaičius  –  ne  mažiau
kaip 200.

1. Veiklos 
organizavimo 
skyrius
2. 
Resocializacijos
skyrius

1. 2022-10-01

2. 2022-12-31

Didinti  įstaigoje  dirbančių
darbuotojų  kvalifikaciją  dinaminio
saugumo tematika.

Įstaigoje  dirbančių  darbuotojų
apmokytų  taikyti  praktikoje
dinaminio saugumo metodą, – ne
mažiau kaip 30 proc. (Pirmajame
ir  Antrajame  sektoriuose),  o
Trečiajame sektoriuje – ne mažiau
kaip 50 proc.

Resocializacijos
skyrius, 
Saugumo 
valdymo 
skyrius, Veiklos
organizavimo 
skyrius

2022-12-15

Organizuoti pagalbos ir socialinės
reabilitacijos  priemones
nuteistiesiems  (suimtiesiems)
užsieniečiams

Įgyvendintų  naujų  pagalbos  ir
socialinės  reabilitacijos
priemonių skaičius – ne mažiau
kaip 2

Resocializacijos
skyrius

2022-12-01

Stiprinti  nuteistųjų neleistinų veikų
užkardymą probleminėse teritorijos
vietose.

Įrengtos  papildomos  vaizdo
stebėjimo  sistemos  Pirmajame,
Antrajame  ir  Trečiajame
sektoriuose.

Turto valdymo 
skyrius

2022-07-01

Organizuotas  Administracinio
pastato  IV  aukšto  patalpų
pertvarkymas  pritaikymas  KŽS
poreikiams.

Iš  IV  aukšto  patalpų  iškelti
Resocializacijos  skyriaus
specialistai, Veiklos organizavimo
(teisininkai)  ir TVS (buhalterija)
darbuotojai.

Turto valdymo 
skyrius

2022-10-01

Užtikrinti  veiksmingą  nuteistųjų
priežiūrą ir kontrolę.

1.Atlikta prevencinių priemonių ir
kratų  įstaigoje,  tikslu  užkardyti,
rasti ir paimti nuteistiesiems turėti
draudžiamų  daiktų  –  ne  mažiau
kaip 120.

2. Reaguota į kiekvieną neleistinų
nuteistiesiems  turėti  daiktų
permetimą,  atliekant  kratas
pasitelkus  pareigūnus  iš  kitų

Saugumo 
valdymo skyrius

1. 2022-12-31

2. 2022-12-31
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sektorių – 100 proc.

3. Atnaujinti įstaigos  Apsaugos ir
priežiūros postų planai.

3. 2022-11-01

Kontroliuoti  nuteistųjų  psichiką
veikiančių medžiagų vartojimą.

Atlikti  profilaktiniai  nuteistųjų
apsvaigimo  nuo  psichiką
veikiančių medžiagų patikrinimai
– ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Padidinti daiktų, kurie nėra įtraukti į
nuteistiesiems  leidžiamų  turėti
daiktų  sąrašą  užkardymo
efektyvumą.

1.Atlikti  netikėti,  kontroliniai
įeinančių  asmenų  ir  jų  daiktų
patikrinimai – 12.

2. Atliktos kontrolinės kratos – ne
mažiau 12.

3.  Organizuota  bendrųjų  kratų
naudojant  specialiai  apmokytus
tarnybinius  šunis,  skirtus  aptikti
psichiką  veikiančias  medžiagas,
ne mažiau kaip 12.

4. Atlikti kontroliniai patikrinimai
(vaizdo  kamerų  peržiūros),
siekiant  nustatyti  ar  tinkamai
vykdoma  įeinančių  į  Įstaigą
patikra  – ne rečiau nei  kartą  per
mėnesį.
5.Įvertintas  suimtiesiems  ir
nuteistiesiems  neleistinų  turėti
daiktų patekimo į  įstaigą,  tai  pat
nuteistųjų  pabėgimo  iš  įstaigos
užkardymo  priemonių
efektyvumas  ir  pateikti  siūlymai
įstaigos  vadovybei  dėl  šių
priemonių tobulinimo

Saugumo 
valdymo skyrius

1. 2022-12-31

2.2022-12-31

3. 2022-12-31

4. 2022-12-31

5. 2022-12-15

Užtikrinti  nuolatinį  vaizdo Atlikta  vaizdo  registratoriais Saugumo 2022-12-31
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registratorių naudojimą įstaigoje. užfiksuotų  įrašų  patikrinimų,
siekiant  nustatyti  ar  vaizdo
registratoriai  naudojami  pagal
nustatytą tvarką – ne mažiau kaip
2  patikrinimai  per  mėnesį
kiekviename sektoriuje.

valdymo skyrius

Tobulinti  pareigūnų  ir  darbuotojų
tarnybinius įgūdžius.

1.  Siekiant  tobulinti  pareigūnų ir
darbuotojų  tarnybinius  įgūdžius,
suorganizuotos  darbuotojų  ir
pareigūnų  iškvietimo  pratybos
pagal iškvietimo schemą (pratybų
skaičius – 1) ir mokymai saugaus
elgesio  dirbant  su  nuteistaisiais
tema.
2.  Organizuoti  mokymai  tema
„Kaip  veikti  nuteistųjų  bandymo
pabėgti  ir  kitais  ypatingais
atvejais“ – 1.

Saugumo 
valdymo skyrius

1.2022-12-31

2. 2022-12-31

Užtikrinti  Kalėjimų  departamento
direktoriaus  2021  m.  vasario  3  d.
įsakymo Nr.  V-43 „Dėl  tarnybinių
vaizdo  registratorių  naudojimo
tvarkos  aprašo  patvirtinimo“
vykdymą.

Užtikrintas  Kalėjimų
departamento  direktoriaus  2021
m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-43
„Dėl  tarnybinių  vaizdo
registratorių  naudojimo  tvarkos
aprašo  patvirtinimo“  vykdymą.-
100 proc.

Saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31

Vykdyti  Teisingumo  ministerijos
kalėjimų  sistemos  reorganizavimo
plane  numatytas  priemones,
susijusias  su  Įstaigos  struktūra  ir
funkcijomis  centralizuojant
bendrąsias funkcijas.

Priemonės  numatomos
Teisingumo ministerijos kalėjimų
sistemos  reorganizavimo plane  –
vykdomos 100 proc.

Turto valdymo 
skyrius, Veiklos
organizavimo 
skyrius

2022-07-01

Organizuoti netinkamų/nereikalingų
pastatų  (statinių)  nugriovimą  ir
išregistravimą  nekilnojamojo  turto
registre.

Teisės  aktų  nustatyta  tvarka
organizuotas
netinkamų/nereikalingų  pastatų
(statinių)  nugriovimas  ir
išregistravimas  nekilnojamojo

Turto valdymo 
skyrius

2022-10-01
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turto registre.
Didinti  įstaigoje  dirbančių
darbuotojų kvalifikaciją.

Įstaigoje  dirbančių  darbuotojų,
kėlusių  kvalifikaciją,  ne  mažiau
kaip du kartus per metus, dalis  -
ne mažesnė kaip 80 proc.

Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-12-31

Siekiant  didinti  nuteistųjų
resocializacijos  proceso
veiksmingumą  bei  stiprinti
Resocializacijos  skyriaus
darbuotojų atliekamo darbo kokybę,
įdarbinti kuo daugiau darbuotojų.

Įdarbintų į Resocializacijos skyrių
darbuotojų  skaičius  –  ne  mažiau
kaip 20.

Veiklos 
organizavimo 
skyrius

2022-12-31

Padidinti žaliojo kurso viešųjų 
pirkimų skaičių.

Vykdytų  viešųjų  pirkimų,
kuriuose  galima  nustatyti
aplinkosaugos kriterijus, vertės
dalis – ne mažiau kaip 50 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Organizuoti  Įstaigos  apskaitoje
esančio  NT  kadastro  registro  bylų
duomenų tikslinimą.

Atliktas  10  pastatų  kadastrinių
matavimų bylų patikslinimas.

Turto valdymo 
skyrius

2022-08-01

Užtikrinti  racionalų  ir  taupų
energetinių išteklių naudojimą

1.  Parengtas  ir  patvirtintas
energetinių  resursų  taupymo
planas.
2.  Plano  priemonių  vykdymas  –
100 proc.
3.  Energetinių  išteklių
suvartojimo mažėjimas, palyginus
su 2021 m. – 5 proc.

Turto valdymo 
skyrius

1. 2022-04-01

2. 2022-12-31

3. 2022-12-31

Iš viso asignavimų 19 225,6

________________________________________________



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

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7

13-002-08-02 P - DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ
Stebėsenos rodikliai:

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 15
- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 60
- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus, dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir
laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime), skaičiaus, proc. – 20
- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
Modernizuoti 
bausmių vykdymo 
sistemos 
infrastruktūrą, 
kodas – 13-002-08-
02-11 PN

Vykdyti  investicijų
projektą  ,,Šiaulių
tardymo  izoliatoriaus
iškėlimas  iš  miesto
centrinės  dalies  į
Malavėniukų  kaimą  1,
Ginkūnų  seniūnija,
Šiaulių rajonas“

Užtikrinti Šiaulių 
kalėjimo statybos procesų
įgyvendinimą
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui

Parengtas projektas pagal 
Viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerytės 
modelį
100 proc.

Direktorius 2022-12-31 0

Dalyvauti
modernizuojant
bausmių  vykdymo
sistemos  valdymo  ir
administravimo
procesus,  užtikrinti
tinkamą įstaigos veiklą

Prisidėti prie pusiaukelės 
namų tinklo plėtros ir 
dalyvauti pusiaukelės 
namų steigimo Šiauliuose 
procesuose.

Teikti siūlymus ir kitą 
reikiamą pagalbą 
pusiaukelės namų Šiaulių 
mieste steigimo klausimais
100 proc.

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-12-31 0

Pagal poreikį dalyvauti 
patalpų, adresu Aerouosto 
g. 9, Šiauliai, paprastojo 
remonto darbų 
organizavimo procesuose:
vykdant remonto darbų, 
pritaikant patalpas 
pusiaukelės namų veiklai, 
pirkimo procedūrų 
organizavimą.
100 proc.

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-11-01

Vykdyti Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministerijos Pusiaukelės 
namų plėtros 2022-2024 m.
priemonių plano, patvirtinto
KD direktoriaus 2021-12-
31 d. įsk. Nr. V-429 (KD 
direktoriaus 2022-04-22 d. 

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
įsk. Nr. V-112 redakcija) 
įgyvendinimą nustatytais 
terminais
100 proc.
Vykdant pusiaukelės namų 
tinklo plėtrą, atidaryti 
pusiaukelės namai 
Šiauliuose
1 vnt.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-12-31
Arba KD

Pusiaukelės namų
plėtros plane
numatytais
terminais

Iki 2022-12-31 
įgyvendintas Teisingumo 
ministrės 2021-06-01 d. 
įsakymu Nr. 1R-184 
patvirtintas Kalėjimų 
departamento prie 
Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos ir 
jam pavaldžių viešųjų 
juridinių asmenų 
valdomo, naudojamo ir 
disponuojamo turto 
inventorizavimo ir 
nekilnojamojo turto 
centralizavimo bei 
optimizavimo planas – 
100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 

Atlikti Šiaulių tardymo 
izoliatoriaus valdomo, 
naudojamo ir disponuojamo
turto perdavimą
100 proc.

Turto valdymo
skyrius ir paskirti
atsakingi asmenys

2022-07-01



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
direktoriui

Bendradarbiauti 
įgyvendinant nekilnojamojo
turto centralizavimo bei 
optimizavimo planą
100 proc.

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-07-01

Bendradarbiauti vykdant 
bausmių vykdymo 
sistemos įstaigų 
reorganizaciją – vieno 
juridinio asmens steigimą 
bei vykdyti Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų 
reorganizacijos priemonių
planą

Įgyvendintas Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų 
reorganizacijos priemonių 
planas
100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-12-31

Tobulinti ir optimizuoti 
įstaigos veiklos valdymą

Optimizuotas įstaigos 
procesų valdymas, 
įgyvendintas perėjimas prie
dokumentų valdymo 
bendrosios informacinės 
sistemos (DBSIS)
100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-12-31

Įgyvendinant personalo 
motyvacijos skatinimo 
galimybes, įvertinta esama 
motyvacinė skatinimo 
sistema, parengti ir pateikti 
siūlymai

Veiklos
organizavimo

skyrius

2022-05-01



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui
Užtikrinant vidaus 
kontrolės efektyvumą, 
atliktos sutarčių vykdymo 
kontrolės procedūros - ne 
mažiau kaip (patikrinimų)
3 vnt.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-07-01
(ne mažiau 2 vnt.)

2022-12-31
(ne mažiau 1 vnt.)

Padidinti žaliojo kurso 
viešųjų pirkimų skaičių

Viešųjų pirkimų, kuriuose 
galima nustatyti 
aplinkosaugos kriterijus, 
vertės dalis – ne mažiau 
kaip
50 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui

Veiklos
organizavimo

skyrius

2022-07-01

Viešųjų pirkimų, kurių 
vertė viršija 4000 eurų su 
PVM ir kurie priskiriami 
vienetiniams pirkimams, 
procedūrų vykdymas 
Kalėjimų departamente 
kaip centrinėje 
perkančiojoje 

Pirkimų, kurių vertė viršija 
4000 eurų su PVM ir kurie 
priskiriami vienetiniams 
pirkimams, procedūrų 
vykdymo Kalėjimų 
departamente dalis
100 proc.

Veiklos
organizavimo

skyrius

2022-07-01



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
organizacijoje
Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 
valdymo sričių 2022-2024
metų tikslų vykdymas

Užtikrintas įstaigai 
nustatytų Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministro valdymo sričių 
2022-2024 metų 
strateginiame veiklos plane 
numatytų siektinų veiklos 
rodiklių įgyvendinimas
100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-12-31

13-002-12-01 T  – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ

SVP priemonės „Užtikrinti veiksmingą elektroninio monitoringo vykdymą“ stebėsenos rodikliai:
Vidutinis asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius, asm. - 8

SVP priemonės „Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją“ stebėsenos rodikliai:
Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 45

Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 90

Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, besimokančių bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo, proc. – 70

Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine ar kita prasminga veikla laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų dalis nuo visų laikomų laisvės 
atėmimo vietų įstaigose, proc. – 50

Bausmių vykdymo sistemos personalo, taikančio praktikoje dinaminės priežiūros metodą, dalis proc. – 30

TP Vykdyti Tobulinti Narkotikų kontrolės ir Apsvaigimų nuo narkotinių Saugumo 2022-12-31 4274,5



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
veiksmingą 
nuteistųjų 
resocializaciją (13-
002-12-01-03)

priklausomybės ligų 
prevencijos 
mechanizmą. Inicijuoti 
bendradarbiavimo 
sutarties pasirašymą su 
Respublikiniu 
priklausomybės ligų 
centru ir jo padaliniais  
įvairiuose Lietuvos 
regionuose bei NVO

vartojimo prevencijos 
priemonių plane numatytų
priemonių įgyvendinimas 
– 100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

ar psichotropinių medžiagų 
laisvės atėmimo įstaigoje 
(išskyrus naujai atvykusius 
asmenis) (sk.)
0 vnt.

valdymo skyrius

Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pateikimo į 
laisvės atėmimo vietas 
užkardymas, ne mažiau 
kaip
64 proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Organizuoti priemones, 
skirtas pakartotinio 
smurto prevencijai ir 
kovai su 
priklausomybėmis.

Įtraukti į linkusių vartoti, 
platinti narkotikus 
priežiūros prevencinę 
programą asmenys, 
dalyvavę švietėjiško 
pobūdžio paskaitose ar 
edukaciniuose 
užsiėmimuose (proc. nuo 
visų esančių sąraše)
50 proc.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų patekimo į 
laisvės atėmimo įstaigą 
fiksavimas
100 proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2021-12-31

Įstaigoje laikomiems 
asmenims pravestų sveiką 
gyvenseną skatinančių 
paskaitų-diskusijų
12 vnt.

Resocializacijos
skyrius

2021-12-31

Įstaigoje laikomų asmenų, 
dalyvavusių sveiką 

Resocializacijos
skyrius

2021-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
gyvenseną skatinančių 
paskaitų-diskusijų
100 asm.
1. Įdarbintas 
priklausomybių 
konsultantas (ne mažiau 
kaip)
1 vnt.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
2. Konsultuotų 
priklausomų asmenų 
skaičius – ne mažiau kaip
40

Resocializacijos
skyrius
Veiklos

organizavimo
skyrius

2021-12-31

Užtikrinti efektyvų
nuteistųjų (suimtųjų)

užimtumo ir
resocializacijos procesą

Užtikrinti nuteistųjų 
užimtumą Šiaulių 
tardymo izoliatoriuje

Užtikrintas ne mažiau 5 val.
per dieną vieno nuteistojo 
užimtumas
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Resocializacijos
skyrius

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Užtikrinti nuteistųjų 
mokymąsi.

Užtikrintas Šiaulių tardymo
izoliatoriuje laikomų 
suimtųjų ir nuteistųjų, 
besimokančių bendrojo 
lavinimo ir profesinio 
mokymo įstaigoje dalis nuo
neturinčių tokio 
išsilavinimo, ne mažesnis 
kaip
45 proc.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
Naujų savanorių (fizinių ir /
ar juridinių asmenų) 
įtraukimas į nuteistųjų 
socialinės reabilitacijos 
procesą – ne mažiau kaip
2 vnt.

Resocializacijos
skyrius

2021-12-01

Plėtoti laisvės atėmimo 
vietų įstaigose socialinių 
įgūdžių lavinimo 
programas.

Nuteistųjų, įtrauktų į 
nevyriausybinių 
organizacijų, religinių 
bendruomenių ir bendrijų 
bei savanorių įstaigoje 
vykdomas socialinės 
reabilitacijos priemones, 
dalis - ne mažiau nei
50 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Organizuoti nuteistųjų 
kolektyvo tarybų veiklą ir 
dalyvauti nuteistųjų 
tarybos posėdžiuose – 100
proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Per 2022 metus nuteistųjų 
kolektyvo tarybos 
organizuotų posėdžių 
skaičius (ne rečiau kaip 
kartą per ketvirtį)
4 vnt.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
Parengta pažyma dėl 
nuteistųjų kolektyvo 
tarybos veiklos rezultatų
1 vnt.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Organizuoti personalo, 
organizuojančio ir 
vykdančio nuteistųjų 
užimtumą ir įdarbinimą, 
funkcijų diferencijavimą

Suformuotos 
Resocializacijos skyriuje 4 
specialistų komandos pagal 
Nuteistųjų laisvės atėmimo 
bausme resocializacijos 
reformos Lietuvoje 
koncepciją
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
100 proc.

Resocializacijos
skyrius
Veiklos

organizavimo
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti nuteistųjų 
lygtinio paleidimo 
taikymą.

Užtikrintas asmenų, per 
metus lygtinai paleistų iš 
laisvės atėmimo vietų, 
dalis, palyginti su bendru 
paleistų asmenų skaičiumi 
ne mažiau kaip
50 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Resocializacijos
skyrius

2021-12-31

Užtikrinti pareigūnų 
praktinius mokymus dėl 

Pareigūnų, dalyvavusių 
organizuotuose 

Saugumo
valdymo skyrius,

2022-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
specialiųjų priemonių 
panaudojimo, 
mobilizacijos, taip pat dėl 
nuteistųjų pabėgimo iš 
įstaigos algoritmų 
funkcionavimo.

praktiniuose mokymuose 
dėl specialiųjų priemonių 
panaudojimo bei dėl 
nuteistųjų pabėgimo iš 
laisvės atėmimo įstaigų 
algoritmų funkcionavimo, 
skaičius - ne mažiau kaip
90 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui

Resocializacijos
skyrius

Resocializacijos skyriaus 
darbuotojų, dalyvavusių 
bent vienuose kvalifikacijos
kėlimo mokymuose, dalis 
ne mažiau kaip
60 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti efektyvią 
resocializaciją laisvės 
atėmimo vietų įstaigose.

Nuteistųjų, dalyvaujančių 
socialinės reabilitacijos 
programose, dalis nuo 
bendro bausmę atliekančių 
nuteistųjų skaičiaus
60 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Įstaigoje laikomų asmenų, Resocializacijos 2022-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
dalyvaujančių elgesio 
keitimo programose, dalis, 
proc.
45 proc.

skyrius

Įstaigoje laikomų asmenų, 
baigusių elgesio keitimo 
programas dalis nuo visų 
programose dalyvaujančių 
asmenų, proc.
90 proc.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Organizuoti pagalbos ir 
socialinės reabilitacijos 
priemones nuteistiesiems
(suimtiesiems) 
užsieniečiams

Įgyvendintų naujų pagalbos
ir socialinės reabilitacijos
priemonių skaičius – ne 
mažiau kaip 2

Resocializacijos
skyrius

2022-12-01

Didinti neįgaliųjų 
nuteistųjų ir suimtųjų 
dalyvavimo galimybes 
resocializacijos 
procesuose

Parengta pažyma su 
išvadomis ir siūlymais 
dėl negalią ar 
specialiuosius poreikius 
turinčių asmenų 
dalyvavimo 
resocializacijos 
procesuose didinimo ir 
laikymo sąlygų 
pritaikymo – 1

Resocializacijos
skyrius

Turto valdymo
skyrius

2022-09-30

Vykdyti dinaminę 
apsaugą Lietuvos bausmių
vykdymo sistemoje

Bausmių vykdymo 
sistemos personalo, 
taikančio praktikoje 
dinaminės apsaugos 
metodą, dalis
30 proc.
Įgyvendinant nustatytą 

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Užtikrinti savižudybių 
prevenciją, intervenciją, 
postvenciją

Užtikrinta savižudybių 
prevencija, intervencija ir 
postvencija
100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Resocializacijos
skyrius

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Parengtas ir įgyvendintas 
Krizinių situacijų valdymo 
priemonių planas
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
100 proc.

Resocializacijos
skyrius

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Įdarbintas krizių įveikos 
specialistas
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
1 vnt.

Resocializacijos
skyrius
Veiklos

organizavimo
skyrius

2022-12-31

Užtikrinti stabilią
kriminogeninę situaciją

įstaigoje

Suimtųjų ir nuteistųjų, 
kurie buvo bausti už 
psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimą, 
recidyvinio elgesio 
prevencija.

Patikrintų suimtųjų ir 
nuteistųjų, kurie buvo 
bausti už psichiką 
veikiančių medžiagų 
vartojimą, skaičius per 
mėnesį
100 proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2021-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
100 proc.

Užtikrintas Kalėjimų 
departamento direktoriaus
2021 m. vasario 3 d. 
įsakymo Nr. V-43 ,,Dėl 
tarnybinių vaizdo 
registratorių naudojimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ tinkamas 
vykdymas – 100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

Atlikta vaizdo 
registratoriais užfiksuotų 
įrašų patikrinimų, siekiant 
nustatyti ar vaizdo 
registratoriai naudojami 
pagal nustatytą tvarką - ne 
mažiau kaip 4 patikrinimai 
per mėnesį.
100 proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Fizinės prievartos ir 
specialiųjų priemonių 
panaudojimo atvejų, 
užfiksuotų vaizdo 
registratoriais – ne mažiau 
90 proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Atliktų patikrinimų (vaizdo 
kamerų peržiūrų), siekiant 
nustatyti ar tinkamai 
vykdoma įeinančių į įstaiga
patikra (sk.)
6 vnt.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Stiprinti nuteistiesiems 
neleidžiamų turėti daiktų 
patekimo į laisvės 
atėmimo vietų įstaigas 
užkardymą.

Mobilaus ryšio telefonų ir 
jų priedų, modemų ir kitų 
ryšio priemonių patekimo į 
įstaigą užkardymas – ne 
mažiau
50 proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Organizuotos ir atliktos ne Saugumo 2022-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
mažiau kaip 4 bendrosios 
kratos pasitelkiant 
kinologus
100 proc.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.

valdymo skyrius

Optimizuojant veiklos 
procesus ir tobulinant 
teisinį reglamentavimą 
saugumo valdymo srityje, 
parengti įstaigos apsaugos
ir priežiūros instrukcijos 
bei kitų reikiamų teisės 
aktų pakeitimus

Patvirtintas Apsaugos ir 
priežiūros postų planas, 
prieš tai jo projektą 
suderinus su Kalėjimų 
departamento direktoriaus 
pavaduotoju, kuriam 
priskirta administruoti 
apsaugos ir priežiūros sritį.
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
1 vnt.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-07-01

Užtikrinti kriminalinės 
subkultūros apraiškų 
laisvės atėmimo vietose 
mažėjimą

Kriminalinės subkultūros 
apraiškų laisvės atėmimo 
vietose prevencijos 
programoje, patvirtintos 
KD direktoriaus 2009-01-
20 įsk. Nr. V-13, numatytų 
priemonių įgyvendinimas
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
100 proc.

Saugumo
valdymo skyrius
Resocializacijos

skyrius

2022-12-31



13-002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas ir

kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai,

mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7
2014–2021 m.

Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos

finansinių
mechanizmų

Teisingumo ir vidaus
reikalų programos

dalį Nr. 19 „Pataisos
tarnybos ir
kardomasis

kalinimas“ 13-002-
12-01-06 TI

Įgyvendinti 2014-2021 m.
Europos ekonominės 
erdvės ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų 
programos „Teisingumas 
ir vidaus reikalai“ lėšomis
finansuojamą projektą 
„Lietuvos bausmių 
vykdymo sistemos 
kokybės gerinimas“

Projekto „Lietuvos bausmių
vykdymo sistemos kokybės
gerinimas“ veiklų 2022 m. 
įgyvendinimas
Įgyvendinant nustatytą 
metinę užduotį Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus 
direktoriui.
100 proc.

Direktoriaus
pavaduotojai ir

paskirti atsakingi
asmenys

2022-12-31 0

Iš viso asignavimų: 4274,5
____________________________________________



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

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA

Priemonės
pavadinimas

ir kodas

Prioritetinės
veiklos kryptys ir
įstaigos vadovui

nustatytos metinės
užduotys

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio

vertinimo kriterijai, mato
vienetai ir reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

1 2 3 4 5 6 7

13-002-08-02 P - DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ
Stebėsenos rodikliai:

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų įstaigų, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 55
- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 70
- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo
iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime) skaičius, proc. – 37
- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25

Modernizuoti 
bausmių 
vykdymo 
sistemos 
infrastruktūrą 
(13-002-08-02-
01 PP)

Esamų inžinerinių 
statinių techninių 
savybių gerinimas

Tęsti laisvės atėmimo vietų 
perimetro apsaugos sistemų 
modernizavimą Vilniaus PN

Pateiktų techninių specifikacijų – 
1.

Turto valdymo 
skyrius

2022-07-01



2

13-002-12-01 T  – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ
Stebėsenos rodikliai:

- Vidutinis asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius – 5
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 60
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 90
- Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, besimokančių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo, proc. – 90
- Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine veikla laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų dalis nuo visų laikomų laisvės atėmimo vietų 
įstaigose, proc. – 50
- Bausmių vykdymo sistemos personalo, apmokyto taikyti praktikoje dinaminio saugumo metodą, dalis proc. - 30

Užtikrinti 
veiksmingą 
elektroninio 
monitoringo 
vykdymą (13-
002-12-01-02 
TP)

Įsigyti elektroninio monitoringo 
priemones ir organizuoti jų taikymą
nuteistiesiems

1. Darbuotojų, apmokytų dirbti su
elektroninio monitoringo sistema, 
skaičius – 10.
2. Nuteistųjų, kuriems 2022 m. 
taikytos elektroninio monitoringo 
priemonės, skaičius – ne mažiau 
kaip 5.

1-asis saugumo 
valdymo skyrius

2022-12-31 0

TP Vykdyti 
veiksmingą 
nuteistųjų 
resocializaciją 
(13-002-12-01-
03 TP)

Tobulinti 
priklausomybės ligų 
prevencijos 
mechanizmą. Inicijuoti
bendradarbiavimo 
sutarties pasirašymą su
Respublikiniu 
priklausomybės ligų 
centru ir jo padaliniais 
įvairiuose Lietuvos 
regionuose bei NVO

Organizuoti priklausomybės ligų 
prevencijos mechanizmo plėtrą

Organizuoti susitikimai su 
socialiniais partneriais 
priklausomybės ligų prevencijai – 
ne mažiau nei 1

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31 8280

Inicijuoti priklausomybės ligų 
prevencijos srityje dirbančio 
psichologo konsultacijas 
nuteistiesiems

Parengtas informacinis straipsnis, 
kviečiant savanoriauti įstaigoje

Resocializacijos
skyrius

2022-07-01

Užtikrinti Bausmių 
vykdymo kodekso 

Plėtoti prasmingą nuteistųjų 
užimtumą įstaigoje

1. Nuteistųjų, užsiimančių 
individualia veikla, skaičius –  ne 

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31
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nuostatų, 
reglamentuojančių 
nuteistųjų užimtumą, 
įgyvendinimą nuo 
2022-01-01

mažiau nei 30.
2. Organizuota susitikimų su 
darbdaviais dėl nuteistųjų, 
turinčių teisę išvykti už įstaigos 
ribų be sargybos ar palydos, 
įdarbinimo –  2.

Nuteistųjų laisvės 
atėmimo bausme 
resocializacijos 
reformos Lietuvoje 
koncepcijos 
įgyvendinimo veiksmų
plane numatytų veiklų 
įgyvendinimas

Organizuoti personalo, 
organizuojančio ir  vykdančio 
nuteistųjų  užimtumą ir įdarbinimą, 
funkcijų diferencijavimą

1. Resocializacijos skyriuje 
suformuotų komandų (grupių), 
atsakingų už nuteistųjų bei 
suimtųjų užimtumą, socialinį 
darbą ir psichologines 
intervencijas, kontaktinių 
pareigūnų – 3
2. Paskirtas savanorių 
koordinatorius – ne mažiau kaip 1
3. NVO ir savanorių vykdomų 
iniciatyvų didėjimas – ne mažiau 
kaip 20 proc.
4. Pasiūlyta ir įgyvendinta 
iniciatyvų dėl dirbančių ar 
užsiimančių kita individualia 
darbine, kūrybine veikla pataisos 
įstaigose laikomų asmenų 
skaičiaus padidėjimo – ne mažiau 
kaip 2

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

2022-05-01

2022-12-31

2022-12-31

Užtikrinti efektyvią nuteistųjų 
priklausomybių reabilitaciją 
įstaigoje

1. Parengtas ir patvirtintas tvarkos
aprašas, reglamentuojantis 
priklausomybių reabilitaciją pagal
galiojančius teisės aktus –1
2. Vykdytų motyvacinių 
priemonių nuteistiesiems, 
turintiems psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo patirtį, 
skaičius – ne mažiau 3
3. Atlikta priklausomybių 

Resocializacijos
skyrius

2022-07-01

2022-12-31

2022-12-31
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reabilitacijos priemonių vykdymo 
analizė – parengta analizės 
pažyma
4. Apmokytų dirbti 
priklausomybės konsultantais  
darbuotojų skaičius – 4
5. Konsultuotų priklausomų 
nuteistųjų skaičius – ne mažiau 
kaip 160

2022-12-31

2022-12-31

Lavinti nuteistųjų socialinius 
įgūdžius

1. Specialistų konsultacijų, 
orientuotų į nuteistųjų socialinių 
įgūdžių lavinimą, skaičius – ne 
mažiau nei 100
2. Nuteistųjų, dalyvavusių 
partnerių teikiamose paslaugose –
ne mažiau 60 proc.  nuo bendro 
bausmę atliekančių nuteistųjų 
skaičiaus

Resocializacijos
skyrius

2022-07-01

2022-12-31

Vykdyti nuteistųjų smurtinio 
elgesio prevenciją ir korekciją

1.  Parengta dalinamoji medžiaga 
dėl įstaigoje vykdomų 
intervencinių priemonių smurto 
prevencijos srityje
2. Pasiūlyta ir įgyvendinta smurto 
prevencijos priemonių – ne 
mažiau kaip 2

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Padidinti trumpalaikių išvykų 
nuteistiesiems į namus skaičių

Lyginant su 2021 m., suteiktų 
trumpalaikių išvykų 
nuteistiesiems į namus skaičiaus 
didėjimas – ne mažiau 5 proc.

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31
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Organizuoti pagalbos ir socialinės
reabilitacijos priemones 
nuteistiesiems (suimtiesiems) 
užsieniečiams

Įgyvendintų naujų pagalbos ir 
socialinės reabilitacijos 
priemonių skaičius – ne mažiau
kaip 2

Resocializacijos
skyrius

2022-12-01

Pritaikyti įkalinimo įstaigų pastatų 
infrastruktūrą neįgaliesiems

Bendradarbiaujant su Laisvės 
atėmimo vietų ligoninės 
atsakingais darbuotojais, 
įvertintas Vilniaus PN pastatų 
infrastruktūros neįgaliesiems 
poreikis ir pateiktas pasiūlymas 
dėl reikalingų darbų atlikimo 
Kalėjimų departamentui

Turto valdymo 
skyrius,
Resocializacijos
skyrius

2022-10-01

Įgyvendinti Jungtinių Tautų 
Komiteto prieš kankinimus 2021 m.
gruodžio 21 d.  baigiamosiose 
pastabose dėl Lietuvos Respublikos 
ketvirtojo pranešimo pagal 1984 
metų Jungtinių Tautų konvenciją 
prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 
nežmonišką ar žeminantį elgesį ir 
baudimą pateiktas rekomendacijas

Įgyvendinta rekomendacijų
 – 100 proc.

1-asis ir 2-asis
Saugumo 
valdymo skyriai,
Resocializacijos
skyrius

2022-10-01

Inicijuoti krizių įveikos specialistų 
veiklą, gerinant nuteistųjų 
(suimtųjų) savižudybių prevencijos,
intervencijos ir postvencijos 
kokybę.

1. Įdarbintų krizių įveikos 
specialistų skaičius – ne mažiau 
kaip 1
2. Krizių valdymo komandos 
reagavimas į kiekvieną krizinę 
situaciją – 100 proc.

Resocializacijos
skyrius

1-2.
2022-12-31

Apmokyti taikyti praktikoje 
dinaminio saugumo metodą

Personalo, apmokyto taikyti 
praktikoje dinaminio saugumo 
metodą – ne mažiau kaip 50 proc.

Resocializacijos
skyrius,
1-asis ir 2-asis 
Saugumo 
valdymo skyriai

2022-12-15

Atlikti saugumo valdymo laisvės 
atėmimo vietų įstaigose kontrolę ir 

1. Organizuotų bendrųjų kratų, 
pasitelkiant kinologus su 

1-asis ir 2-asis
Saugumo 

1-3.
2022-12-31
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pareigūnų praktinius mokymus dėl 
specialiųjų priemonių naudojimo ir 
nuteistųjų pabėgimo iš laisvės 
atėmimo įstaigų prevencijos 
algoritmų taikymo

tarnybiniais šunimis – ne mažiau 
1
2. Organizuotų bendrųjų kratų, 
pasitelkiant KD prevencinės 
grupės pareigūnus – ne mažiau 1
3. Organizuotų mokymų skaičius 
– ne mažiau kaip 2

valdymo skyriai

Atnaujinti įstaigos  Apsaugos ir 
priežiūros postų planą

Parengtas, suderintas ir 
patvirtintas dokumentas – 1

1-asis ir 2-asis
Saugumo 
valdymo skyriai

2022-11-01

Užtikrinti nuolatinį vaizdo 
registratorių naudojimą

Fizinės prievartos ir specialiųjų 
priemonių panaudojimo atvejų, 
užfiksuotų vaizdo registratoriais –
ne mažiau 90 proc.

1-asis ir 2-asis
Saugumo 
valdymo skyriai

2022-12-31

Užtikrinti skundų nagrinėjimo bei 
sprendžiamų problemų kokybės 
tobulinimą.

1. Organizuota nuteistųjų būrių 
susirinkimų su kitų tarnybų 
vadovais – ne mažiau kaip 2
2. Pateikti siūlymai nagrinėjamų 
skundų kokybei gerinti bei jų 
skaičiaus mažinimui  - ne mažiau 1
pasiūlymas

Turto valdymo 
skyrius
Saugumo 
valdymo skyrius
Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Padidinti žaliojo kurso viešųjų 
pirkimų skaičių

Viešųjų pirkimų, kuriuose galima 
nustatyti aplinkosaugos kriterijus, 
vertės dalis – ne mažiau kaip 50 
proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Viešųjų pirkimų, kurių vertė viršija 
4000 eurų su PVM ir kurie 
priskiriami vienetiniams pirkimams,
procedūrų vykdymas Kalėjimų 
departamente kaip centrinėje 
perkančiojoje organizacijoje

Pirkimų, kurių vertė viršija 
4000 eurų su PVM ir kurie 
priskiriami vienetiniams 
pirkimams, dokumentų 
pateikimas procedūrų vykdymui 
Kalėjimų departamente dalis – 
100 proc.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-31

Racionalus energetinių išteklių 1. Parengtas materialinių resursų Turto valdymo 2022-12-31
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taupymas taupymo planas ‒ 1.
2.  Plano  priemonių  vykdymas  –
100 proc.
3. Energetinių išteklių 
suvartojimo mažėjimas 
(natūriniais mato vienetais), 
palyginti su 2021 m. – 5 proc.

skyrius

2014–2021 m. 
Europos 
ekonominės 
erdvės ir 
Norvegijos 
finansinių 
mechanizmų 
Teisingumo ir 
vidaus reikalų 
programos dalį 
Nr. 19 „Pataisos
tarnybos ir 
kardomasis 
kalinimas“ 13-
002-12-01-06 
TI

Įgyvendinti 2014-2021 m. Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų programos 
„Teisingumas ir vidaus reikalai“ 
lėšomis finansuojamą projektą 
„Lietuvos bausmių vykdymo 
sistemos kokybės gerinimas“.

Nugriauti Vilniaus PN teritorijoje 
esantys garažai.

Turto valdymo 
skyrius

2022-12-01 0

Iš viso asignavimų 8280
________________________________________________
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