PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus
2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. PL-2
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)
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6
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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
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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. – 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
(13-002-1201-03)

Tobulinti
priklausomybės ligų
prevencijos
mechanizmą. Inicijuoti
bendradarbiavimo
sutarties pasirašymą su
Respublikiniu
priklausomybės ligų
centru ir jo padaliniais
įvairiuose
Lietuvos
regionuose bei NVO
Užtikrinti
Bausmių
vykdymo
kodekso
nuostatų,
reglamentuojančių
nuteistųjų užimtumą,
įgyvendinimą
nuo
2022-01-01

Nuteistųjų laisvės
atėmimo bausme
resocializacijos
reformos Lietuvoje
koncepcijos
įgyvendinimo veiksmų

Užtikrinti
kokybišką Reabilitacijos centre įsteigti 2 Resocializacijos
priklausomybės ligų centre esančių dinaminės priežiūros pareigūnų ir skyrius
nuteistųjų reabilitaciją.
1 psichologo etatai.

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.
Organizuoti
Resocializacijos 1. Įsteigta Kontaktinių pataisos
skyriaus pareigūnų ir darbuotojų pareigūnų grupių (komandų) – 3.
pareigybių aprašymų keitimą ir
patvirtinimą,
atsižvelgiant
į 2. Įsteigta Socialinio darbo ir
Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme psichologinės intervencijos grupių
resocializacijos reformos Lietuvoje (komandų) – 3.

2022-12-31

1.
Resocializacijos
skyrius

1. 2022-04-01

2. Turto
valdymo skyrius
3.
Resocializacijos
skyrius

2. 2022-07-01

Resocializacijos
skyrius

11. 2022-1201

3. 2022-12-31

2.2022-05-01

19 225,6
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plane numatytų veiklų
įgyvendinimas

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

koncepcijos
priemonių planą.

įgyvendinimo 3. Įsiteigta Užimtumo grupių
(komandų) – 3.

3.2022-07-01

4. Parengtas ir patvirtintas
Resocializacijos
skyriaus
specialisto
(atsakingo
už
savanorystės
koordinavimą)
pareigybės aprašymas ir įdarbintas
specialistas.
Organizuoti atkuriamojo teisingumo Mediacijos taikymui atrinktų ir Resocializacijos
priemonių plėtojimą įstaigoje.
perduotų Lietuvos probacijos skyrius
tarnybos mediatoriams atvejų
skaičius – ne mažiau kaip 14.

4.2022-07-01

Užtikrinti nuteistųjų diagnostinio 1.Organizuotos Resocializacijos Resocializacijos
vertinimo kokybės gerinimą.
skyriaus
specialistams skyrius
supervizijos dėl teisės pažeidėjo
vertinimo metodikos OASys
taikymo – ne mažiau kaip 3.

1.2022-12-31

2022-12-31

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.

2. 2022-12-31

3.Atlikti Resocializacijos skyriaus
specialistų
ir
vyresniųjų
specialistų rengiamų, pakartotinio
nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimų ir parengtų socialinio
tyrimo išvadų atitikties kokybei

3. 2022-12-31
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patikrinimai – ne mažiau kaip 15
patikrinimų.
4.2022-12-31
4.Suteiktos
Administracinių
nusižengimų,
Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registrų
informacinės sistemos naudotojų
prieigos teisės ne mažiau 3
Resocializacijos
skyriaus
vyresniesiems specialistams.
5.2022-12-31
5.Užtikrintas
metodikos
dėl
Specifinio nusikalstamo rizikos
vertinimų
atlikimo,
taikant
OASys, HCR-20, SVR-20, SARA
IR
PCL:SV
instrumentus,
taikymas.
Įgyvendinti smurto tarp nuteistų Pasiūlyta ir įgyvendinta smurto Saugumo
asmenų prevencijos priemones
prevencijos priemonių – ne mažiau valdymo
kaip 2
skyrius,
Resocializacijos
skyrius
Organizuoti
Riboto
interneto Inicijuotas kompiuterių pirkimas Resocializacijos
prieigas (RIP) nuteistųjų mokymą pateikiant poreikį TVS, reikalingą skyrius
vykdančioms įstaigoms.
įgyvendinti profesinio mokymo
kompetencijų vertinimo teorinei
daliai atlikti – ne mažiau kaip dėl
30 kompiuterių.
Inicijuoti krizių įveikos specialistų 1. Įdarbintų krizių įveikos Resocializacijos
veiklą įstaigoje, gerinant nuteistųjų specialistų skaičius – ne mažiau skyrius
(suimtųjų) savižudybių prevencijos, kaip 1 kiekviename sektoriuje.
intervencijos ir postvencijos kokybę. 2. Krizių valdymo komandos
reagavimas į kiekvieną krizinę
situaciją – 100 proc.

2022-12-01

2022-04-01

1. 2022-12-31

2. 2022-12-31

5

Organizuoti
priklausomybes 1. Peržiūrėti ir pakoreguoti
turinčių
įkalintų
asmenų „Priklausomybes turinčių įkalintų
poreabilitacinįo būrio veiklą.
asmenų poreabilitacijos centro“
nuostatai.
2.
Sėkmingai
baigę
priklausomybes turinčių įkalintų
asmenų
centro
programą
nuteistieji perkelti į poreabilitacinį
būrį – 100 proc.
Užtikrinti detoksikacijos paslaugų Esant būtinumui, kreiptasi į LAVL
prieinamumą nuteistiesiems.
dėl detoksikacijos priklausomiems
nuteistiesiems,
esant
jų
abstinencijai
–
100
proc.
(atsižvelgiant į tai, kad LAVL
vienu metu gali priimti iki 5
nuteistųjų).
Didinti NVO ir savanorių vykdomas NVO ir savanorių vykdomų
iniciatyvas įstaigoje.
iniciatyvų didėjimas – ne mažiau
kaip 20 proc.

Resocializacijos
skyrius

1. 2022-12-31

2. 2022-12-31

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Didinti neįgaliųjų nuteistųjų ir Parengta pažyma su išvadomis
suimtųjų dalyvavimo galimybes ir siūlymais dėl negalią ar
resocializacijos procesuose
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 Pasiūlyta ir įgyvendinta iniciatyvų
individualia darbine, kūrybine dėl dirbančių ar užsiimančių kita
veikla nuteistųjų skaičių.
individualia darbine, kūrybine
veikla pataisos įstaigoje laikomų
asmenų skaičiaus padidėjimo – ne
mažiau kaip 2.
Užtikrinti skundų nagrinėjimo bei
1. 1. Organizuoti nuteistųjų būrių
sprendžiamų problemų kokybės susirinkimai su kitų tarnybų
tobulinimą.
vadovais – ne rečiau, kaip 1 kartą
per ketvirtį;

Resocializacijos
skyrius

2022-12-31

Resocializacijos
skyrius

1. 2022-12-15

6

2. 2. Pateikti siūlymai nagrinėjamų
skundų kokybei gerinti bei jų
skaičiaus mažinimui - ne mažiau 1
pasiūlymas.
Organizuoti
Resocializacijos 1. Apmokytų darbuotojų skaičius –
skyriaus darbuotojų apmokymus, ne mažiau kaip 5.
kaip
dirbti
priklausomybių 2.
Konsultuotų
priklausomų
konsultantais.
nuteistųjų skaičius – ne mažiau
kaip 200.
Didinti
įstaigoje
dirbančių Įstaigoje dirbančių darbuotojų
darbuotojų kvalifikaciją dinaminio apmokytų
taikyti
praktikoje
saugumo tematika.
dinaminio saugumo metodą, – ne
mažiau kaip 30 proc. (Pirmajame
ir Antrajame sektoriuose), o
Trečiajame sektoriuje – ne mažiau
kaip 50 proc.
Organizuoti pagalbos ir socialinės Įgyvendintų naujų pagalbos ir

reabilitacijos

reabilitacijos
priemones socialinės
(suimtiesiems) priemonių skaičius – ne mažiau
kaip 2

nuteistiesiems
užsieniečiams
Stiprinti nuteistųjų neleistinų veikų Įrengtos
papildomos
vaizdo
užkardymą probleminėse teritorijos stebėjimo sistemos Pirmajame,
vietose.
Antrajame
ir
Trečiajame
sektoriuose.
Organizuotas
Administracinio Iš IV aukšto patalpų iškelti
pastato
IV
aukšto
patalpų Resocializacijos
skyriaus
pertvarkymas pritaikymas KŽS specialistai, Veiklos organizavimo
poreikiams.
(teisininkai) ir TVS (buhalterija)
darbuotojai.
Užtikrinti veiksmingą nuteistųjų 1.Atlikta prevencinių priemonių ir
priežiūrą ir kontrolę.
kratų įstaigoje, tikslu užkardyti,
rasti ir paimti nuteistiesiems turėti
draudžiamų daiktų – ne mažiau
kaip 120.

2. 2022-12-31

1. Veiklos
organizavimo
skyrius
2.
Resocializacijos
skyrius
Resocializacijos
skyrius,
Saugumo
valdymo
skyrius, Veiklos
organizavimo
skyrius
Resocializacijos
skyrius

1. 2022-10-01

Turto valdymo
skyrius

2022-07-01

Turto valdymo
skyrius

2022-10-01

Saugumo
valdymo skyrius

2. 2022-12-31

2022-12-15

2022-12-01

1. 2022-12-31
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Kontroliuoti nuteistųjų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimą.
Padidinti daiktų, kurie nėra įtraukti į
nuteistiesiems leidžiamų turėti
daiktų
sąrašą
užkardymo
efektyvumą.

2. Reaguota į kiekvieną neleistinų
nuteistiesiems
turėti
daiktų
permetimą,
atliekant
kratas
pasitelkus pareigūnus iš kitų
sektorių – 100 proc.

2. 2022-12-31

3. Atnaujinti įstaigos Apsaugos ir
priežiūros postų planai.
Atlikti profilaktiniai nuteistųjų
apsvaigimo
nuo
psichiką
veikiančių medžiagų patikrinimai
– ne rečiau kaip kartą per savaitę.
1.Atlikti netikėti, kontroliniai
įeinančių asmenų ir jų daiktų
patikrinimai – 12.

3. 2022-11-01
Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Saugumo
valdymo skyrius

1. 2022-12-31

2. Atliktos kontrolinės kratos – ne
mažiau 12.

2.2022-12-31

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

3. 2022-12-31

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

4. 2022-12-31

5. 2022-12-15
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Užtikrinti
nuolatinį
vaizdo
registratorių naudojimą įstaigoje.

Tobulinti pareigūnų ir darbuotojų
tarnybinius įgūdžius.

Užtikrinti Kalėjimų departamento
direktoriaus 2021 m. vasario 3 d.
įsakymo Nr. V-43 „Dėl tarnybinių
vaizdo registratorių naudojimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
vykdymą.
Vykdyti Teisingumo ministerijos
kalėjimų sistemos reorganizavimo
plane
numatytas
priemones,
susijusias su Įstaigos struktūra ir
funkcijomis
centralizuojant
bendrąsias funkcijas.

efektyvumas ir pateikti siūlymai
įstaigos vadovybei dėl šių
priemonių tobulinimo
Atlikta vaizdo registratoriais
užfiksuotų įrašų patikrinimų,
siekiant nustatyti ar vaizdo
registratoriai naudojami pagal
nustatytą tvarką – ne mažiau kaip
2 patikrinimai per mėnesį
kiekviename sektoriuje.
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.
Užtikrintas
Kalėjimų
departamento direktoriaus 2021 m.
vasario 3 d. įsakymo Nr. V-43
„Dėl
tarnybinių
vaizdo
registratorių naudojimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ vykdymą.100 proc.
Priemonės
numatomos
Teisingumo ministerijos kalėjimų
sistemos reorganizavimo plane –
vykdomos 100 proc.

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Saugumo
valdymo skyrius

1.2022-12-31

2. 2022-12-31

Saugumo
valdymo skyrius

2022-12-31

Turto valdymo
skyrius, Veiklos
organizavimo
skyrius

2022-07-01
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Organizuoti netinkamų/nereikalingų
pastatų (statinių) nugriovimą ir
išregistravimą nekilnojamojo turto
registre.
Didinti
įstaigoje
dirbančių
darbuotojų kvalifikaciją.
Siekiant
didinti
nuteistųjų
resocializacijos
proceso
veiksmingumą
bei
stiprinti
Resocializacijos
skyriaus
darbuotojų atliekamo darbo kokybę,
įdarbinti kuo daugiau darbuotojų.

Teisės aktų nustatyta tvarka
organizuotas
netinkamų/nereikalingų pastatų
(statinių)
nugriovimas
ir
išregistravimas
nekilnojamojo
turto registre.
Įstaigoje dirbančių darbuotojų,
kėlusių kvalifikaciją, ne mažiau
kaip du kartus per metus, dalis - ne
mažesnė kaip 80 proc.
Įdarbintų į Resocializacijos skyrių
darbuotojų skaičius – ne mažiau
kaip 20.

Turto valdymo
skyrius

2022-10-01

Veiklos
organizavimo
skyrius

2022-12-31

Veiklos
organizavimo
skyrius

2022-12-31

Padidinti žaliojo kurso viešųjų
pirkimų skaičių.

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

2022-12-31

Organizuoti Įstaigos apskaitoje
esančio NT kadastro registro bylų
duomenų tikslinimą.
Užtikrinti racionalų ir taupų
energetinių išteklių naudojimą

Atliktas 10 pastatų kadastrinių Turto valdymo
matavimų bylų patikslinimas.
skyrius

2022-08-01

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

1. 2022-04-01

2. 2022-12-31
3. 2022-12-31

Iš viso asignavimų 19 225,6
________________________________________________

