
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 

2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. PL-2 

 

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 
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Užtikrinti Bausmių 

vykdymo kodekso 

nuostatų, 

reglamentuojančių 

nuteistųjų užimtumą, 

įgyvendinimą nuo 

2022-01-01 

Plėtoti prasmingą nuteistųjų 

užimtumą įstaigoje 
1. Nuteistųjų, užsiimančių 

individualia veikla, skaičius –  ne 

mažiau nei 30.  

2. Organizuota susitikimų su 

darbdaviais dėl nuteistųjų, 

turinčių teisę išvykti už įstaigos 

ribų be sargybos ar palydos, 

įdarbinimo –  2.  

Resocializacijos 

skyrius 
2022-12-31 

 

 

 

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 

Resocializacijos 

skyrius 

2022-07-01 

 

 

 

2022-12-31 
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medžiagų vartojimo patirtį, 

skaičius – ne mažiau 3 

3. Atlikta priklausomybių 

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 

 

 

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 
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 Atlikti saugumo valdymo laisvės 

atėmimo vietų įstaigose kontrolę ir 

pareigūnų praktinius mokymus dėl 

specialiųjų priemonių naudojimo ir 

nuteistųjų pabėgimo iš laisvės 

atėmimo įstaigų prevencijos 

algoritmų taikymo 

1. Organizuotų bendrųjų kratų, 

pasitelkiant kinologus su 

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 

 

1-asis ir 2-asis  

Saugumo 

valdymo skyriai 

 

1-3. 

2022-12-31 

 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. 1. Organizuota nuteistųjų būrių 

susirinkimų su kitų tarnybų 

vadovais – ne mažiau kaip 2 

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 

Turto valdymo 

skyrius 

2022-12-31 
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 Kalėjimų departamente dalis – 

100 proc. 

 Racionalus energetinių išteklių 

taupymas 

1. Parengtas materialinių resursų 

taupymo planas ‒ 1. 

2. Plano priemonių vykdymas – 

100 proc. 

3. Energetinių išteklių 

suvartojimo mažėjimas 

(natūriniais mato vienetais), 

palyginti su 2021 m. – 5 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2022-12-31 

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 

________________________________________________ 


