
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO 

MINISTERIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2017 m. gegužės 31 d. Nr. 1R-136 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 6 punktu ir 

Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. 

nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, 40 punktu:  

1. T v i r t i n u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2017 metų 

veiklos planą (pridedama). 

2.  P a v e d u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui 

patvirtinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2017 

metų veiklos planus. 

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                      Milda Vainiutė 



PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

2017 m.  gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1R-136 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 

01 UŽDAVINYS – VYSTYTI PROBACIJOS SISTEMĄ 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. Eur) 

1 2 3 4 5 6 7 

01-01-01 1. Vykdyti probacijos 

tarnybų registre 

esančių asmenų 

priežiūrą ir elgesio 

korekcijos priemones 

Atlikti probuojamųjų priežiūros 

elektroninių sistemų plėtojimo 

galimybių analizę ir numatyti bei 

įgyvendinti šių sistemų plėtros 

priemones  

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendintų elektroninių sistemų plėtojimo 

priemonių skaičius – ne mažiau kaip 1. 

 

Probacijos skyrius 

 

1. 2017-07-31 

2. 2017-12-31 
4 323,0 

 Įgyvendinti priemones, kurios 

padidintų elektroninio stebėjimo 

priemonių naudojimą probacijos 

tarnybų veikloje 

1. Įgyvendintų priemonių skaičius – ne mažiau 

kaip 1. 

2. Naudojamų elektroninio stebėjimo priemonių 

dalis nuo turimų – 90 proc. 

2017-12-31  

Plėtoti elgesio korekcijos programų 

įgyvendinimą probacijos tarnybose 

1. Parengtų ir probacijos tarnybos pateiktų 

rekomendacijų dėl elgesio korekcijos programų 

praktinio taikymo skaičius – 1. 

2. Atliktų analizių dėl naujų elgesio korekcijos 

programų (pvz., asmenims, teistiems už 

seksualinius nusikaltimus) poreikio skaičius – 1. 

3. Baigusių elgesio korekcijos programas asmenų, 

esačių probacijos tarnybų registre, dalis nuo visų 

programose dalyvaujančių asmenų – 76 proc. 

4. Probuojamiesiems pradėtų ikiteisminių tyrimų 

sumažėjimas – 2 proc. 

5. Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių 

probacijos tarnybų registre, dalis – 56 proc. 

6. Asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, 

atlyginusių nusikalstama veika padarytą 

materialinę žalą, dalis nuo bendro tokį 

įpareigojimą turinčių asmenų skaičiaus – 60 proc. 

Probacijos skyrius 

 

1. 2017-10-31 

2. 2017-09-29 

3. 2017-12-31 

4–6. 2017-12-31 
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 Atlikti smurto prevencijos 

priemonių, taikomų nuteistiesiems 

už smurtinius nusikaltimus, 

įgyvendinimo analizę ir numatyti 

bei įgyvendinti priemones smurto 

prevencijai efektyvinti 

 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendintų priemonių smurto prevencijai 

efektyvinti skaičius – ne mažiau kaip 3. 

3. Probacijos tarnybų prižiūrimų asmenų, 

dalyvaujančių įgyvendinant smurto prevencijos 

priemones, skaičiaus padidėjimas – ne mažiau kaip 

10 proc. 

Probacijos skyrius 1. 2017-07-31 

2. 2017-12-15 

3. 2017-12-31 

 

 

  Vykdyti projektą „Nepilnamečių 

pakartotinio nusikalstamumo 

rizikos vertinimo sistemos 

diegimas“ 

1. Pateiktų projekto paraiškų skaičius – 1. 

2. Pradėtos nepilnamečių nusikalstamo elgesio 

rizikos vertinimo metodikos adaptavimo 

procedūros. 

Probacijos skyrius 2017-12-31 

 

 

  Skatinti probacijos tarnybų registre 

esančių nepilnamečių kryptingą 

užimtumą ir jo sklaidą 

1. Surengtas nepilnamečių kryptingą užimtumą 

skatinančių (geriausių probacijos tarnybų 

nepilnamečių resocializacijai ir (ar) teisės 

pažeidimų prevencijai skirtų) projektų konkursas – 

1. 

2. Atrinktuose projektuose dalyvavusių 

nepilnamečių skaičius – 50.  

3. Surengtas įgyvendintų projektų pristatymo 

renginys – 1. 

4. Renginio dalyvių skaičius – 40. 

5. Besimokančių nepilnamečių, esančių probacijos 

tarnybų registre, dalis – 92,5 proc. 

Probacijos skyrius 1. 2017-03-31 

2. 2017-10-31 

3. 2017-10-31 

4. 2017-10-31 

5. 2017-12-31 

 

  Atlikti Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 

Lenkijos šalių patirties vykdant 

viešųjų darbų bausmes lyginamąją 

analizę ir parengti rekomendacijas 

probacijos tarnyboms 

1. Atliktų analizių skaičius – 1.  

2. Parengtų ir probacijos tarnybos pateiktų 

rekomendacijų dėl viešųjų darbų vykdymo 

optimizavimo skaičius – 1.  

3. Nuteistųjų, atlikusių viešųjų darbų bausmę, dalis 

– ne mažiau kaip 70 proc. 

Probacijos skyrius 1, 2. 2017-10-31 

3. 2017-12-31 
 

 Probacijos tarnybos veiksmus vykdys pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus.   

01-01-02 Probacijos vykdymo 

koordinavimas 

 

Atlikti probacijos tarnybų veikloje 

taikomų veiklos efektyvumo 

vertinimo rodiklių analizę  

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai 

(toliau – Teisingumo ministerija) pateikti 

siūlymai dėl probacijos tarnybų veiklos 

efektyvumo vertinimo kriterijų tobulinimo – 1. 

 

Probacijos skyrius 2017-07-31 14,0 

 

 

 

Organizuoti savanoriškos veiklos 

gerosios patirties probacijos 

tarnybose sklaidos renginį 

1. Renginių skaičius – 1. 

2. Dalyvavusiųjų renginyje skaičius – 40. 

 

Probacijos skyrius 

 

2017-12-20 

 

Parengti dokumentų, reikalingų 

probacijos tarnybų reorganizacijai 

atlikti jungiant jas į vieną juridinį  

1. Laiku parengti dokumentai – 100 proc. Probacijos skyrius, 

Teisės skyrius 

1. 2017-10-31 

2. 2017-12-31 
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  asmenį, projektus ir pateikti 

Teisingumo ministerijai 

2. Po reorganizacijos veikiančių probacijos 

tarnybų, kaip atskirų juridinių asmenų, skaičius – 

1.   

   

  Įvertinti probacijos tarnybose 

darbuotojų, turinčių psichologinį 

išsilavinimą, poreikį ir organizuoti 

probacijos tarnybose etatų ir (ar) 

pareigybių pakeitimus 

1. Atlikta analizė – 1. 

2. Pareigybių, kurioms nustatytas psichologinio 

išsilavinimo reikalavimas, skaičiaus padidėjimas 

probacijos tarnybose – 50 proc. 

 

Probacijos skyrius  2017-12-31  

  Įvertinti probuotojų specialiąsias 

funkcijas ir įgyvendinti priemones 

dėl jų efektyvumo padidinimo 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Priimta sprendimų dėl efektyvinimo – 1. 

Probacijos skyrius 2017-12-31 

Organizuoti ir įgyvendinti 

socialinio tyrimo išvadų rengimo 

skatinimo priemones 

1. Renginių teisėjams, prokurorams ir 

advokatams skaičius – 4. 

2. Probacijos tarnybose parengtų socialinio 

tyrimo išvadų kaltinamiesiems skaičius – 50. 

Probacijos skyrius 2017-12-31 

01-01-03 Įgyvendinti 

Norvegijos finansinių 

mechanizmų paramos 

programą „Pataisos, 

įskaitant bausmes be 

įkalinimo“ 

Vykdyti Norvegijos finansinio 

mechanizmo lėšomis finansuojamos 

programos LT14 „Pataisos, 

įskaitant bausmes be įkalinimo“ 

(toliau – programa LT14) projekto 

„Sudaryti sąlygas sumažinti 

Pravieniškių pataisos namų-

atvirosios kolonijos 3-iojoje 

valdyboje laisvės atėmimo bausmę 

atliekančių nuteistųjų pakartotinio 

nusikalstamumo atvejų skaičių“ 

rizikos valdymo planą ir parengti 

bei Centrinei projektų valdymo 

agentūrai pateikti galutinę atskaitą 

 

1. Rizikos valdymo plano įvykdymas – 100 proc. 

2. Parengtų ir Centrinei projektų valdymo 

agentūrai pateiktų ataskaitų skaičius – 1. 

 

Projektų valdymo 

skyrius 

1. 2017-03-31 

2. 2017-12-10 

Parengti ir Centrinei projektų 

valdymo agentūrai pateikti 

galutines programos LT14 projekto 

„Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo 

pataisos įstaigose, skaičiaus 

sumažinimas įsteigiant 4 naujas 

atviro tipo pataisos įstaigas“ ir 

projekto „Elektroninio stebėjimo 

priemonių taikymas lygtinai 

paleistiems nuteistiesiems“ 

ataskaitas 

 

Parengtų ir Centrinei projektų valdymo agentūrai 

pateiktų ataskaitų skaičius – 2.  

Projektų valdymo 

skyrius 

2017-05-31 
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02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

01-02-01 Padidinti socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

Atlikti Kalėjimų departamentui prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – Kalėjimų 

departamentas) pavaldžių įstaigų 

nuteistųjų dinaminės priežiūros 

segmento (toliau – DPS) diegimo 

priemonių planų vertinimą 

1. Atliktų vertinimų skaičius – 1. 

2. Parengtų ir Kalėjimų departamentui 

pavaldžioms įstaigoms pateiktų rekomendacijų 

skaičius – 3. 

 

Resocializacijos 

skyrius, 

Priežiūros skyrius 

 

2017-06-30 

 
2 993,6 

Atlikti Panevėžio pataisos namų, 

Kauno tardymo izoliatoriaus ir 

Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų 

patvirtintų etatų analizę ir pateikti 

siūlymus dėl struktūrų ir pareigybių 

sąrašų pakeitimo diegiant DPS 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendinti siūlymai – 100 proc. 

Personalo skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius,  

Priežiūros skyrius 

 

2017-06-30 

Apibendrinti Europos Sąjungos 

šalių patirtį diegiant ir taikant DPS 

ir parengti siūlymus dėl sklandaus 

DPS diegimo ir taikymo 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendinti siūlymai – 100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius, 

Personalo skyrius, 

Priežiūros skyrius 

2017-06-30 

Atlikti Panevėžio pataisos namų, 

Kauno tardymo izoliatoriaus ir 

Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų darbo 

organizavimo įdiegus DPS 

veiksmingumo analizę 

Atliktų analizių skaičius – 3. 

 

Resocializacijos 

skyrius, 

Priežiūros skyrius 

 

 

2017-11-30 

Atlikti pataisos įstaigų ir tardymo 

izoliatorių darbuotojų ir nuteistųjų 

apklausą dėl DPS diegimo 

Atliktų analizių skaičius – 1. Resocializacijos 

skyrius 

 

2017-11-30 

Organizuoti analizių ir apklausų dėl 

DPS pristatymą pataisos įstaigoms 

ir tardymo izoliatoriams 

Pristatymo renginių skaičius – 1. Resocializacijos 

skyrius 

 

2017-12-15 

Parengti socialinio projekto „Žalioji 

oazė“ 2017 m. priemonių planą ir 

įgyvendinti jame numatytas veikas 

1. Parengtų planų skaičius – 1. 

2. Plane numatytų veikų įvykdymas nustatytu 

laiku – 100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2017-06-30 

2. 2017-12-15 

  Atlikti nuteistųjų ir suimtųjų 

savižudybių Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose įstaigose 

analizę ir numatyti bei įgyvendinti 

prevencijos priemones 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Parengtas laisvės atėmimo vietų įstaigose 

laikomų nuteistųjų ir suimtųjų psichologinių 

krizių valdymo, savižudybių ir savęs žalojimo 

atvejų mažinimo veiksmų planas – 1. 

3. Plane numatytų priemonių įgyvendinimas –  

100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2017-02-01 

2. 2017-03-31 

3. 2017-12-15 
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  Aprobuoti elgesio pataisos ir 

užimtumo programas (Meno 

terapijos ir Ankstyvosios 

intervencijos) 

1. Aprobuotų programų skaičius – 2. 

2. Aprobuotose programose dalyvaujančių 

nuteistųjų ir suimtųjų skaičius – 90. 

Resocializacijos 

skyrius 

2017-10-31  

 Atlikti pataisos įstaigose ir tardymo 

izoliatoriuose socialinio tyrimo 

išvadų rengimo praktikos 

įvertinimą ir įgyvendinti praktikos 

vienodinimo priemones  

1. Atliktų patikrinimų ir parengtų įvertinimų 

skaičius – 11. 

2. Įgyvendintų praktikos vienodinimo priemonių 

skaičius – ne mažiau kaip 2. 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 2017-12-15 

 

  Atlikti pataisos įstaigose ir tardymo 

izoliatoriuose socialinės 

reabilitacijos planų rengimo 

praktikos įvertinimą ir supažindinti 

šių planų rengėjus su įvertinimo 

rezultatais 

1. Atliktų patikrinimų skaičius – 11. 

2. Organizuota pasitarimų individualių socialinės 

reabilitacijos planų rengimo ir vykdymo 

klausimais – 1. 

3. Parengtų ir pataisos įstaigoms bei tardymo 

izoliatoriams pateiktų metodinių rekomendacijų 

skaičius – 1. 

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2017-11-30 

2. 2017-11-30 

3. 2017 11-30 

 

  Atlikti užsienio šalių patirties 

vykdant atkuriamojo teisingumo 

priemones įkalinimo įstaigose 

analizę ir parengti atkuriamojo 

teisingumo sistemos diegimo 

pataisos įstaigose planą 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Analizės metu įvertintų užsienio šalių skaičius 

– ne mažiau kaip 10. 

3. Parengtų planų skaičius – 1. 

4. Plane nustatytu laiku įgyvendintos priemonės – 

100 proc.  

Resocializacijos 

skyrius 

1, 2. 2017-06-30 

3. 2017-07-15 

4. 2017-12-31 

Parengti leidinius apie asmenų 

laikymo sąlygas pataisos įstaigose 

ir tardymo izoliatoriuose užsienio 

kalbomis minėtose įstaigose 

laikomiems asmenims ir juos 

išplatinti pataisos įstaigoms ir 

tardymo izoliatoriams 

Parengtų leidinių skaičius – 2. 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2017-12-31 

 

 

 

 

 

Parengti pataisos įstaigose ir 

tardymo izoliatoriuose laikomų 

užsieniečių užimtumo programą 

arba metodines rekomendacijas dėl 

jų užimtumo pataisos įstaigoms ir 

tardymo izoliatoriams  

1. Parengtų programų arba metodinių 

rekomendacijų skaičius – 1. 

2. Pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose 

laikomų užsieniečių užimtumas – ne mažiau kaip 

60 proc.  

Resocializacijos 

skyrius 

2017-05-31 

 

 Priemonę taip pat vykdys laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir vertinimo kriterijus.   

01-02-02 Plėtoti bendrąją, 

atrankinę ir tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją laisvės 

atėmimo vietose, 

užtikrinti 

Organizuoti programų, skirtų plėtoti 

bendrąją, atrankinę ir (ar) tikslinę 

narkomanijos prevenciją, diegimą 

laisvės atėmimo vietose 

1. Įdiegta laisvės atėmimo įstaigose parengtų 

programų – 3.  

2. Įdiegta Kalėjimų departamento centralizuotai 

įgyta programa – 1.  

3. Programose dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 

180.  

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2017-04-30 

2. 2017-08-30 

3. 2017-11-30 

 

62,0 
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 kompetentingų 

valstybės institucijų, 

atliekančių narkotinių 

ir psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų (prekursorių) 

apyvartos kontrolę, 

materialinį techninį 

aprūpinimą 

Atlikti reabilitacijos centrų 

nuteistiesiems, priklausomiems nuo 

psichiką veikiančių medžiagų, 

steigimo procedūras Marijampolės 

pataisos namuose, Alytaus pataisos 

namuose ir Panevėžio pataisos 

namuose 

1. Įsteigtų naujų reabilitacijos centrų arba 

pertvarkytų esamų reabilitacijos centrų skaičius – 

3. 

2. Laisvės atėmimo bausmę atliekančių 

priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų 

asmenų, kuriems laisvės atėmimo bausmės 

vykdymo metu taikyta tikslinė resocializacija ir 

teiktos medicininės paslaugos, skaičius – 45. 

Resocializacijos 

skyrius 

2017-06-30  

Atlikti narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų aptikimo testų ir 

specialios aprangos Kalėjimų 

departamento prevencinės grupės 

pataisos pareigūnams pirkimą 

1. Atliktų pirkimų skaičius – 2. 

2. Pataisos pareigūnų aprūpinimas specialia 

apranga – 100 proc. 

 

Priežiūros skyrius 2017-09-30 

 

 

 

Atlikti narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo paplitimo 

stebėseną pataisos įstaigose 

1. Atliktų stebėsenų skaičius – 7. 

2. Stebėsenos metu patikrintų nuteistųjų skaičius 

– 300. 

3. Nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų, skaičius pataisos 

įstaigose – ne daugiau kaip 1050. 

Priežiūros skyrius 

 

 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

1, 2. 2017-11-30 

3. 2017-12-31   

01-02-04 Plėtoti specialistų, 

įgyvendinančių 

narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų (prekursorių) 

paklausos mažinimo 

priemones, rengimo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo sistemą 

Organizuoti Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų 

dalyvavimą mokymo renginiuose, 

skirtuose kvalifikacijai 

narkomanijos prevencijos 

klausimais tobulinti 

Specialistų, dalyvavusių mokymo renginiuose, 

skaičius – 30. 

Resocializacijos  

skyrius 

2017-12-31 

 
6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti pataisos įstaigų 

reabilitacijos centruose dirbančių 

specialistų mokomuosius vizitus į 

Europos Sąjungos šalių valstybių 

institucijas, kuriose vykdoma nuo 

narkotinių medžiagų priklausomų 

asmenų reabilitacija  

Mokomuosiuose vizituose dalyvavusių 

specialistų skaičius – 10. 

 

Resocializacijos  

skyrius 

2017-10-31 

 

 

 

01-02-05 Didinti tarnybinių 

šunų, naudojamų 

neteisėtai 

gabenamoms 

narkotinėms ir 

psichotropinėms 

medžiagoms bei jų 

Atlikti tarnybinių šunų, naudojamų 

psichiką veikiančioms medžiagoms 

aptikti, viešąjį pirkimą ir 

organizuoti tarnybinių šunų ir 

kinologų mokymus 

 

 

1. Įsigytų tarnybinių šunų skaičius – 2. 

2. Organizuotų mokymų skaičius – 2. 

 

 

Priežiūros skyrius 1. 2017-06-30 

2. 2017-11-30 

 

 

 

2,0 
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pirmtakams 

(prekursoriams) ir 

tabako gaminiams 

aptikti, skaičių 

 

 

01-02-08 Rengti ir vykdyti 

laisvės atėmimo 

vietose socialinių 

įgūdžių lavinimo 

programas 

nuteistiesiems ir 

suimtiesiems 

Organizuoti programos,  

skirtos nuteistųjų ir suimtųjų 

socialiniams įgūdžiams lavinti, 

parengimą ir vykdymą laisvės 

atėmimo vietose 

 

1. Atliktas socialinių įgūdžių lavinimo programos 

nuteistiesiems parengimo ir vykdymo paslaugos 

pirkimas – 1. 

2. Surengta praktinė konferencija, skirta 

programų diegimo ir vykdymo gerosios praktikos 

sklaidai – 1. 

3. Programoje dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 

ne mažiau kaip 90.  

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2017-05-31 

2. 2017-09-30 

3. 2017-12-31 

 

9,0 

 

 

 

 

 

Priemonę taip pat vykdys laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir vertinimo 

kriterijus.   

01-02-10 Organizuoti  

prevencinę priemonę 

„Teistų asmenų 

priežiūra“ 

Parengti dokumentus prevencinei 

priemonei „Teistų asmenų 

priežiūra“ vykdyti ir koordinuoti 

minėtos priemonės vykdymą 

 

1. Parengtų vykdyti administracinių aktų skaičius 

– 1. 

2. Priemonės vykdymo metu aplankytų 

gyvenamosiose vietose nuteistųjų skaičius – ne 

mažiau kaip 4700. 

Probacijos skyrius 

Probacijos tarnybos 

2017-05-31 4,0 

 

 

 

Priemonę taip pat vykdys apygardų probacijos tarnybos pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir vertinimo kriterijus.    

01-02-11 Atlikti 

psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

paplitimo laisvės 

atėmimo vietų 

įstaigose tyrimą 

Atlikti psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo paplitimo laisvės 

atėmimo vietų įstaigose tyrimą 

Atliktų tyrimų skaičius – 1. 

 

 

Resocializacijos  

skyrius 

2017-11-30 

 

 

6,0 

 

 

01-02-12 Įsigyti priemonių, 

skirtų stiprinti daiktų, 

kurie nėra įtraukti į 

nuteistiesiems 

leidžiamų turėti daiktų 

sąrašą, patekimo į 

laisvės atėmimo vietų 

įstaigas užkardymą 

Atlikti introskopų su narkotinių 

medžiagų atpažinimo funkcija 

viešąjį pirkimą ir įsigytus 

introskopus perduoti naudoti 

Marijampolės pataisos namams, 

Alytaus pataisos namams, 

Panevėžio pataisos namams ir 

Pravieniškių pataisos namams-

atvirajai kolonijai 

1. Atliktų viešųjų pirkimų skaičius – 1. 

2. Įsigytų ir pataisos įstaigoms perduotų 

introskopų skaičius – 4. 

  

Priežiūros skyrius 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2017-08-31 

 

 

144,0 

 

03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIKLOS 

METODUS 

01-03-01 Vykdyti saugų ir 

veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų 

valdymą 

Vystyti Kalėjimų departamento 

informacinių sistemų integraciją su 

kitų valstybės institucijų 

informacinėmis sistemomis 

 

1. Sukurtų modernizuotų integracinių sąsajų tarp 

Kalėjimų departamento informacinės sistemos 

KADIS ir Habitoskopinių duomenų registro 

(HDR) skaičius – 1. 

Informacinių 

sistemų skyrius 

1. 2017-09-30 

2. 2017-12-31 

 

 

39 570,1 
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   2. Sukurta integracinė sąsaja tarp KADIS ir 

Administracinių teisės pažeidimų registro 

(ATPR) – 1. 

   

  Virtualizuoti Kalėjimų 

departamento informacines 

sistemas KADIS ir KADIS-I. 

 

Virtualizuota Kalėjimų departamento 

informacinių sistemų KADIS ir KADIS-I 

programinės įrangos dalis – 80 proc. 

Informacinių 

sistemų skyrius 

2017-12-31 

 
 

 Centralizuoti Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų informacinių technologijų 

infrastruktūrą 

 

Įdiegta centralizuota Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų aktyvių katalogų sistema 

(angl. Active Directory) ir el. pašto serveris, 

prijungta 50 proc. vartotojų. 

Informacinių 

sistemų skyrius 

2017-12-31 

 
 

Suderinti KADIS-I dokumentų 

valdymo modulį su Nacionaline 

elektroninių pranešimų ir 

elektroninių dokumentų pristatymo 

fiziniams ir juridiniams asmenims, 

naudojant pašto tinklą, informacine 

sistema (e. pristatymas) 

 

Suderintų sąsajų skaičius – 1. 

 

 

Informacinių 

sistemų skyrius 

 

2017-01-31 

 

 

Atlikti Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus-kalėjimo ir Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus išorinės 

apsaugos vykdymo tik 

techninėmis priemonėmis 

galimybių analizę 

 

Atliktų analizių skaičius – 1. 

 

Priežiūros skyrius 2017-06-30 

Organizuoti Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų 

įskaitos skyrių darbuotojų darbo su 

KADIS mokymus  

 

1. Organizuotų mokymų skaičius – 1. 

2. Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 

20. 

Priežiūros skyrius 2017-06-30 

 Parengti alternatyviais nacionalinės 

ir tarptautinės paramos finansavimo 

šaltiniais galimų finansuoti projektų 

matricą (projektų žemėlapį), 

atitinkančią Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldžių įstaigų numatomas 

vystymosi kryptis, ir projekto 

paraišką finansavimui iš 

tarptautinių paramos fondų gauti 

 

1. Parengtų projektų matricų skaičius – 1. 

2. Parengtų projekto paraiškų skaičius – 1.  

Projektų valdymo 

skyrius 

1. 2017-06-30 

2. 2017-12-15 
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 Priemonę taip pat vykdys laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir vertinimo kriterijus.  

01-03-02 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą 

Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų statinių būklės 

analizę ir nustatyti remontuotinų 

objektų prioritetus, vykdyti 

atliekamų remonto darbų 

patikrinimus 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Patikrinta įstaigų, kuriose vykdomi remonto 

darbai, – 100 proc. 

3. Laisvės atėmimo vietų, kuriose pagerintos 

asmenų laikymo sąlygos, skaičius – 545. 

4. Laisvės atėmimo įstaigų, kuriose užtikrinamos 

gyvenamojo ploto minimalios normos, dalis – 

100 proc.  

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

1. 2017-01-31 

2–4. 2017-12-31 
11 136,3 

 Priemonę taip pat vykdys laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir vertinimo kriterijus.  

01-03-03 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

tuberkuliozės 

prevenciją 

Atlikti tuberkuliozės profilaktikos 

priemonių taikymo patikrinimus 

pataisos namuose, kuriuose 2016 m. 

buvo daugiausia išaiškinta naujų 

tuberkuliozės atvejų (ar atkryčių), ir 

kohortinį gydymo rezultatų 

vertinimą 

1. Atliktų patikrinimų skaičius – 2.  

2. Atliktų kohortinių gydymo rezultatų vertinimų 

skaičius – 1. 

 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

1. 2017-07-31 

2. 2017-08-31 

 

 

 

75,0 

 

 

 

 

 

Atlikti mobiliojo rentgeno aparato 

veiklos analizę, siekiant padidinti 

juo atliktų tyrimų skaičių 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Mobiliojo rentgeno aparatu atliktų tyrimų 

skaičiaus padidėjimas – 2 proc.  

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

1. 2017-08-31 

2. 2017-12-31 

Atlikti vertinimą dėl tuberkulioze 

sergančių pacientų poreikio 

gydymo užtikrinimo ir, 

atsižvelgiant į šį vertinimą, 

organizuoti pataisos įstaigų ir 

tardymo izoliatorių aprūpinimą 

vaistais nuo tuberkuliozės 

1. Atliktų vertinimų skaičius – 1.  

2. Įkalintų asmenų, išgydytų nuo tuberkuliozės, 

dalis nuo susirgusių ir gydymo kursą laisvės 

atėmimo vietų įstaigoje baigusių asmenų – 

76 proc. 

 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

1. 2017-05-31        

2. 2017-12-31 

Priemonę taip pat vykdys Laisvės atėmimo vietų ligoninė ir kitos laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus 

veiksmus ir vertinimo kriterijus.     

 

01-03-04 Vykdyti ŽIV / AIDS, 

lytiškai plintančių 

infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų 

prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą 

Įvertinti antiretrovirusinių vaistų 

poreikį laisvės atėmimo vietų 

įstaigose ir atlikti jų pirkimą 

1. Atliktas vaistų pirkimas – 1. 

2. Įkalintų asmenų, gydytų nuo lėtinio hepatito ir 

ŽIV / AIDS, skaičius – ne mažiau kaip 62. 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

1. 2017-05-31 

2. 2017-12-31 
440,0 

 

Atlikti tyrimų dėl ŽIV ir lytiškai 

plintančių ligų paplitimo analizę ir 

numatyti bei įgyvendinti šių ligų 

plitimo prevencijos priemones 

1. Atliktų analizių skaičius – 1.  

2. Įgyvendintų prevencijos priemonių skaičius – 

ne mažiau kaip 2. 

  

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

 

1. 2017-03-31 

2. 2017-12-31 

 

 Atlikti laboratorinių tyrimų 

paslaugos viešąjį pirkimą 

Atliktų pirkimų skaičius – 1. Sveikatos 

priežiūros skyrius, 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2017-07-31  

 

 

 

 Organizuoti ir koordinuoti didelės Surengtų mokymų skaičius – ne mažiau kaip 13. Sveikatos 2017-12-31  
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rizikos grupių asmenų (suimtųjų ir 

nuteistųjų) mokymą ir švietimą apie 

ŽIV ir lytiškai plintančių ligų 

plitimo riziką, formuoti saugesnės 

ir atsakingos elgsenos socialinius 

įgūdžius teikiant informacinę 

medžiagą ir konsultacijas, 

organizuojant sutikimus ir kt.  

 

priežiūros skyrius 

Priemonę taip pat vykdys Laisvės atėmimo vietų ligoninė ir kitos laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus 

veiksmus ir vertinimo kriterijus. 
 

01-03-05 Teikti teisės aktuose 

nustatytas mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas Pravieniškių 

gyvenvietei 

Vykdyti Pravieniškių pataisos 

namų-atvirosios kolonijos vandens 

ūkio perdavimą Kaišiadorių r. 

savivaldybei ir Pravieniškių 

pataisos namų-atvirosios kolonijos 

šilumos ūkio perdavimą pagal 

koncesijos sutartį kitam ūkio 

subjektui  

Kitiems subjektams perduotų teikti paslaugų, 

nebūdingų pataisos įstaigoms, skaičius – 2. 

Ūkio skyrius 2017-12-31 

 

 

1 756,0 

 

Priemonę taip pat vykdys Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos pagal savo 2017 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir vertinimo kriterijus. 

01-03-06 Stiprinti bausmių 

vykdymo sistemos 

personalo 

administracinius 

gebėjimus 

Parengti ir patvirtinti pataisos 

pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo 

2018 metų planą 

1. Parengtų ir patvirtintų planų skaičius – 1. 

2. Plane numatytų priemonių įgyvendinimas 

nustatytu laiku – 100 proc. 

3. Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

tobulinusių kvalifikaciją, dalis – 35 proc. 

4. Darbuotojų, gilinusių žinias socialiniais 

klausimais, skaičius – 340.  

5. Įvadinius mokymus baigusių pataisos 

pareigūnų skaičius – 95,5 proc.   

Personalo skyrius  2017-12-15 1 029,0 

 

Organizuoti ir vykdyti kriminalinės 

žvalgybos padalinių pataisos 

pareigūnų, darbuotojų mokymus dėl 

neteisėtos narkotinių medžiagų 

apyvartos užkardymo laisvės 

atėmimo vietose, naudojimosi 

elektroninių ryšių tinklais 

perduodamos informacinės 

kontrolės informacine sistema, 

įslaptintos informacijos 

administravimo, ikiteisminio tyrimo 

1. Organizuotų ir vykdytų mokymų skaičius – 5. 

2. Mokymuose dalyvavusių kriminalinės 

žvalgybos padalinių pataisos pareigūnų dalis – 

100 proc. 

3. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

patekimo į laisvės atėmimo įstaigą užkardymas 

2017 m. – ne mažiau kaip 59 proc. 

 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos 

informacijos 

skyrius 

2017-12-31 

   kokybės gerinimo, taip pat 

radikalumo klausimais 
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 Priemonę vykdys Kalėjimų departamento Mokymo centras pagal savo 2017 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus ir vertinimo kriterijus.   

01-03-07 Koordinuoti laisvės 

atėmimo vietų veiklą, 

kontroliuoti bausmių 

vykdymo sistemos 

teisinės bazės nuostatų 

įgyvendinimą 

Parengti ir patvirtinti Kalėjimų 

departamento Prevencinės grupės 

nuostatų naują redakciją 

Parengtų ir patvirtintų teisės aktų skaičius – 1.  Priežiūros skyrius 2017-09-30 3 583,0 

 

Bendradarbiaujant su Priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo departamentu 

prie Vidaus reikalų ministerijos 

organizuoti ir vesti praktinius 

mokymus Kalėjimų departamento 

Prevencinės grupės pataisos 

pareigūnams 

1. Organizuotų ir vykdytų mokymų skaičius – 3. 

2. Pataisos pareigūnų, dalyvavusių mokymuose, 

skaičius – 60. 

 

 

Priežiūros skyrius 2017-11-30 

 

 

 

Atlikti judriojo ryšio blokavimo 

įrangos veikimo patikrinimus 

Atliktų patikrinimų skaičius – 3.  

 

Priežiūros skyrius 2017-05-31 

2017-08-31 

2017-10-31 

Organizuoti ir vesti bendras 

pataisos pareigūnų ir Viešojo 

saugumo tarnybos prie Vidaus 

reikalų ministerijos pareigūnų 

specialiosios taktikos pratybas ir šių 

pratybų aptarimą 

1. Specialiosios taktikos pratybų skaičius – 2. 

2. Pratybų rezultatų aptarimų skaičius – 2. 

 

Priežiūros skyrius 2017-11-30 

Atlikti vaizdo konferencijos įrangos 

naudojimo pataisos įstaigose ir 

tardymo izoliatoriuose analizę ir 

šios analizės rezultatus aptarti su 

minėtų įstaigų darbuotojais 

 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Pasitarimų su darbuotojais skaičius – 1. 

Priežiūros skyrius 1. 2017-06-31 

2. 2017-06-30 

 Organizuoti bepiločių orlaivių 

blokavimo sistemos įdiegimą 

Alytaus pataisos namuose, 

Marijampolės pataisos namuose ir 

Kybartų pataisos namuose 

1. Įrengtų bepiločių orlaivių blokavimo sistemų 

skaičius – 3.  

2. Bepiločiais orlaiviais nuteistiesiems perduotų 

daiktų, kurių neleidžiama jiems turėti, 

Marijampolės pataisos namuose, Alytaus pataisos 

namuose ir Kybartų pataisos namuose po 

blokavimo sistemos įdiegimo skaičius – 0. 

Priežiūros skyrius 1. 2017-06-30 

 

2. 2017-12-31 

 

 Vykdyti veiklos rizikos valdymo 

metodikos įgyvendinimo stebėseną 

 

Incidentų, turinčių neigiamos įtakos veiklai, 

skaičius – 0. 

Projektų valdymo 

skyrius 

2017-06-30 

2017-09-30 

2017-12-31 

Atlikti Kalėjimų departamente 

2016 m. gautų skundų analizę ir, 

atsižvelgiant į jos rezultatus, 

numatyti ir įgyvendinti priemones 

skundų skaičiui mažinti 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendintų skundų skaičių mažinančių 

priemonių skaičius – 4. 

3. Skundų skaičiaus sumažėjimas – 10 proc. 

1. Bendrasis skyrius 

2. Priežiūros 

skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius, 

2017-12-31 

    Sveikatos 

priežiūros skyrius 
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  Atlikti Lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigų veiklos analizę ir 

numatyti bei įgyvendinti priemones 

šios komisijos veiklos efektyvumui 

didinti 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendintų priemonių Lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigos komisijos veiklai efektyvinti 

skaičius – ne mažiau kaip 2. 

3. Teismų tvirtinamų lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigos komisijų sprendimų skaičiaus 

padidėjimas – ne mažiau kaip 20 proc. 

 

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2017-12-15 

2, 3. 2017-12-31   

 

 

 

  Atlikti Pusiaukelės namų veiklos 

analizę ir numatyti bei įgyvendinti 

priemones jų veiklos efektyvumui 

didinti 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendintų priemonių Pusiaukelės namų 

veiklai efektyvinti skaičius – ne mažiau kaip 2. 

3. Pusiaukelės namų užpildymas –  95 proc.  

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2017-05-31   

2. 2017-06-30,  

2017-09-30 

3. 2017-12-31 

 

Atlikti nuteistiesiems 

(suimtiesiems) skiriamų drausminių 

poveikio priemonių ir paskatinimo 

priemonių skyrimo praktikos 

analizę ir numatyti bei įgyvendinti 

priemones skatinimo ir baudimo 

praktikos efektyvumui didinti 

 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendinta priemonių skatinimo ir baudimo 

praktikai efektyvinti – ne mažiau kaip 2. 

3. Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, 

dalis – 52 proc. 

4. Kalėjimų departamento direktoriaus ir teismų 

panaikintų nuteistiesiems ir suimtiesiems skirtų 

nuobaudų sumažėjimas – ne mažiau kaip 5 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2017-12-31 

 

  Sukurti ir pradėti įgyvendinti 

progresyvų nuteistųjų užimtumo 

modelį  

1. Parengtas, pateiktas Teisingumo ministerijai ir 

pradėtas įgyvendinti kompleksinis nuteistųjų 

įdarbinimo modelis – 1. 

2. Peržiūrėtas nuteistųjų ir suimtųjų įdarbinimo 

bei jų darbo apmokėjimo procesas ir pateikti 

pasiūlymai dėl šio proceso tobulinimo – 1. 

3. Peržiūrėta nuteistųjų ir suimtųjų vidurinio bei 

profesinio lavinimo tvarka ir pateikti pasiūlymai 

dėl mokymo proceso tobulinimo – 1. 

Resocializacijos 

skyrius 

1.2017-03-31 

2.2017-05-31 

3.2017-05-31 

 

  Parengti teisės aktų projektus, kurie 

padidintų Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų prekių ir 

paslaugų įsigijimą iš valstybės 

įmonės „Mūsų amatai“ 

1. Parengtų teisės aktų projektų skaičius – ne 

mažiau kaip 1. 

2. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų įsigytų prekių (paslaugų), kurias gamina 

(teikia) valstybės įmonė „Mūsų amatai“, dalis – 

ne mažiau kaip 60 proc. įkalinimo įstaigų prekių 

ir paslaugų poreikio. 

1. Teisės skyrius, 

Viešųjų pirkimų 

skyrius, 

Ūkio skyrius 

2. Ūkio skyrius,  

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2017-12-31  

Parengti projektinį pasiūlymą 

siekiant Europos socialinio fondo 

finansavimo vystant nuteistųjų  

Parengtų ir pateiktų projektinių pasiūlymų 

skaičius – 1. 

Resocializacijos 

skyrius 

2017-12-31  

  resocializaciją ir socialinę pagalbą 

suimtiesiems  
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  Atlikti kriminalinės žvalgybos 

padalinių kriminalinės žvalgybos 

veiklos analizę ir numatyti bei 

įgyvendinti priemones jų veiklos 

efektyvumui didinti 

 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendintų priemonių efektyvumui didinti 

skaičius – ne mažiau kaip 2. 

3. Pagal kriminalinės žvalgybos tyrimus pradėtų 

ikiteisminių tyrimų skaičiaus padidėjimas – ne 

mažiau kaip 10 proc.  

4. Užregistruotų nusikalstamų veikų, kurias 

įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, 

skaičius, vienam tūkstančiui įkalintų asmenų – ne 

daugiau kaip 25.  

1. Kriminalinės 

žvalgybos 

informacijos 

skyrius 

2–4. Kriminalinės 

žvalgybos skyrius, 

Imuniteto skyrius  

1. 2017-06-30 

2–4. 2017-12-31 

 

Atlikti projekto „E. sveikata“ 

mokomojoje aplinkoje vertinimą ir 

pateikti siūlymus valstybės įmonei 

Registrų centrui dėl jo 

pritaikomumo pagal pataisos įstaigų 

ir tardymo izoliatorių veiklos 

specifiką 

1. Atliktų vertinimų skaičius – 1. 

2. Pateiktų pasiūlymų skaičius – 1.  

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2017-06-30 

 

  Parengti ir patvirtinti pataisos 

pareigūnų pareigybių aprašymus, 

nustatant sveikatos būklės 

reikalavimus  

Parengtų ir pakeistų pataisos pareigūnų 

pareigybės aprašymų skaičius – 100 proc. 

Personalo valdymo 

skyrius 

2017-05-31 

 

 

 

  Įvertinti pataisos pareigūnų, 

išeinančių į pensiją, socialinio 

prisitaikymo, medicininės 

reabilitacijos ir profesinio 

orientavimo priemonių taikymo 

praktiką ir numatyti bei įgyvendinti 

priemones jų efektyvumui didinti 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendintų priemonių efektyvumui didinti 

skaičius – ne mažiau kaip 1.  

 

Personalo valdymo 

skyrius 

2017-11-30 

 

 

  Atlikti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų darbuotojų 

komandiruočių į užsienio valstybes 

analizę ir numatyti priemones bei 

jas įgyvendinti diegiant užsienio 

valstybių gerąją praktiką Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose įstaigose  

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įdiegtų užsienio valstybių gerosios praktikos 

pavyzdžių skaičius – ne mažiau kaip 1.   

Personalo valdymo 

skyrius 

2017-12-15  

  Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų vykdomų viešųjų 

pirkimų patikrinimus  

Atliktų patikrinimų skaičius – 9. 

 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2017-12-31  
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  Parengti Europos komiteto prieš 

kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį žmogaus 

orumą elgesį ar baudimą 

delegacijos 2016 m. vizito 

Lietuvoje  ataskaitos rekomendacijų 

įgyvendinimo planą, jį įgyvendinti 

ir parengti informaciją Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ataskaitai 

dėl jų įgyvendinimo 

1. Parengtas planų skaičius – 1. 

2. Plane priemonių įvykdymas nustatytu laiku – 

100 proc. 

3. Parengta išsami informacija apie Europos 

komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį žmogaus orumą elgesį 

ar baudimą delegacijos rekomendacijų 

įgyvendinimą.  

 

Kalėjimų 

departamento 

patarėjas 

2017-12-15 

 

 

Plėtojant tarptautinį 

bendradarbiavimą apsaugos nuo 

nusikalstamo poveikio priemonių 

organizavimo ir vykdymo 

klausimais, organizuoti Lietuvos ir 

kaimyninių šalių kriminalinę 

žvalgybą vykdančių pareigūnų 

pasitarimus 

1. Organizuotų pasitarimų skaičius – 2. 

2. Pateikta siūlymų dėl bendradarbiavimo 

tobulinimo, naujų priemonių skaičius – 2. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2017-11-30 

 

  Atlikti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų bendrųjų ir 

vidaus administravimo funkcijų 

efektyvumo analizę, numatyti šių 

funkcijų efektyvumo didinimo 

priemones ir jas įgyvendinti  

1. 1. Analizių skaičius – 2. 

2. 2. Numatytų ir įgyvendintų efektyvumo didinimo 

priemonių skaičius – ne mažiau kaip 4.   

Planavimo ir 

inovacijų skyrius, 

Kalėjimų 

departamento 

vyriausiasis 

patarėjas 

1. 2017-05-31 

    2017-09-30 

2. 2017-12-31 

 

  Atlikti 2016 m. Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų pateiktų 2016 m. 

konsoliduotų biudžeto vykdymo, 

finansinių ataskaitų rinkinių ir 

biudžeto asignavimų darbo 

užmokesčiui ir prekėms bei 

paslaugoms analizes, numatyti ir 

įgyvendinti priemones biudžeto 

asignavimų panaudojimo 

efektyvumui didinti   

1. Atliktų analizių skaičius – 3. 

2. Numatytų ir įgyvendintų priemonių skaičius – 

ne mažiau kaip 3. 

3.  

Finansų skyrius 

 

1. 2017-05-31 

    2017-07-31 

    2017-10-31 

2. 2017-12-31 

 

  Atlikti nuteistųjų perkėlimo į 

lengvąją grupę ir atvirąją koloniją 

analizę, numatyti ir įgyvendinti 

priemones atvirojoje kolonijoje ir 

lengvojoje grupėje bausmę 

atliekančių nuteistųjų skaičiui 

padidinti 

1. Atliktų analizių skaičius – 1. 

2. Įgyvendintų priemonių skaičius – ne mažiau 

kaip 2. 

3. Lengvojoje grupėje atliekančių nuteistųjų 

skaičiaus dalis nuo visų bausmę atliekančių 

nuteistųjų skaičiaus – ne mažiau kaip 15 proc.  

4. Per metus į atvirąją koloniją perkeltų toliau 

atlikti bausmę nuteistųjų skaičius – ne mažiau 

kaip 50. 

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2017-06-30 

2–4. 2017-12-31 

 



16 
 
  Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų interneto 

svetainėse įdiegti interaktyvų 

klausimyną apie asmenų 

aptarnavimo kokybę  

Įdiegtų interaktyvių klausimynų skaičius – 1. Bendrasis skyrius 2017-01-31  

01-03-08 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietų 

modernizavimo 

programą ir užtikrinti 

materialinės techninės 

bazės atnaujinimą 

(Valstybės investicijų 

programa) 

Vykdyti investicijų projektą 

„Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

iškėlimas iš miesto centrinės dalies 

į Malavėniukų kaimą 1, Ginkūnų 

seniūnija, Šiaulių rajonas“: 

1) užtikrinti, kad būtų  užbaigtos 

maskuojančios gelžbetoninės tvoros 

(874 m) ir pagrindinės segmentinės 

tvoros (789 m) statybos ir pradėtos 

kontrolės ir leidimų punkto 

statybos; 

2) pagal kompetenciją atlikti 

statybos darbų patikrinimus;  

3) pradėti specialiosios paskirties 

pastatų statybos darbus. 

1. Investicijų projekto įgyvendinimo dalis 

(panaudotus asignavimus dalijant iš bendros 

projekto vertės) – 32 proc.                                

2. Atliktų statybos darbų patikrinimų skaičius – 

ne mažiau kaip 2. 

3. Pasirašyta specialios paskirties pastatų statybos 

sutartis.  
 

 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius,  

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

1. 2017-12-31 

2. 2017-06-30 

    2017-11-30 

3. 2017-08-31 

 

 

5 683,0 

 

 

 

  Vykdyti investicijų projektą 

„Marijampolės pataisos namų 

nuteistųjų bendrabučio 

rekonstravimas į kamerinio tipo 

patalpas“: 

1) užtikrinti nuteistųjų gyvenamųjų 

patalpų (1092 kv. m) rekonstrukciją 

ir įrengti kamerų tipo gyvenamąsias 

patalpas (87 vietos); 

2) pagal kompetenciją atlikti 

statybos darbų patikrinimus. 

1. Investicijų projekto įgyvendinimo dalis 

(panaudotus asignavimus dalijant iš bendros 

projekto vertės) – 100 proc. 

2. Atliktų statybos darbų patikrinimų skaičius – 1. 

 

 

Ūkio skyrius, 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

 

1. 2017-05-31 

2. 2017-02-28 

 

 

 

Vykdyti investicijų projektą 

„Kybartų pataisos namų pastatų 

šiluminių punktų ir šiluminių trasų 

rekonstravimas“: 

1) užtikrinti veikiančių (214 m) ir 

neveikiančių (150 m) šiluminių 

trasų rekonstrukciją, įvadinių 

automatinių šilumos punktų (5 

vienetai) įrengimą; 

2) pagal kompetenciją atlikti 

statybos darbų patikrinimus. 

1. Investicijų projekto įgyvendinimo dalis 

(panaudotus asignavimus dalijant iš bendros 

projekto vertės) – 100 proc. 

2. Atliktų patikrinimų skaičius – 2. 

3. Energetinių išteklių (šilumos energijos)  

poreikio sumažėjimas, įgyvendinus projektą – 

29,4 proc. 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

 

2017-08-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vykdyti investicijų projektą 

„Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ 

1. Parengtas ir patvirtintas planas – 1. 

2. Atliktas vertinimas – 1. 

Ūkio skyrius, 

Resocializacijos 

1. 2017-05-15 

2. 2017-11-30 
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gamybinės bazės modernizavimas“: 

1) parengti ir patvirtinti 2017 m. 

turto įsigijimo planą; 

2) atlikti projekto galutinės 2017 m. 

ataskaitos vertinimą. 

3. Investicijų projekto įgyvendinimo dalis – 19,2 

proc.  

skyrius, 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

 

3. 2017-12-31 

Vykdyti investicijų projektą 

„Alytaus pataisos namų 

bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“: 

1) atlikti statybos techninio projekto 

korektūrą; 

2) organizuoti pastato 

rekonstravimo darbus.  

1. Atliktų statybos techninio projekto korektūrų 

skaičius – 1. 

2. Investicijų projekto įgyvendinimo dalis 

(panaudotus asignavimus dalijant iš bendros 

projekto vertės) – 6 proc. 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius, 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

2017-12-31 

Vykdyti investicijų projektą 

„Laisvės atėmimo vietų ligoninės 

Pravieniškių padalinio pastatų ir 

statinių rekonstravimas“: 

1) užtikrinti administracinės 

paskirties pastato (1208 kv. m) 

kapitalinio remonto atlikimą ir 

užbaigimą; 

2) pagal kompetenciją atlikti 

statybos darbų patikrinimus. 

1. Investicijų projekto įgyvendinimo dalis 

(panaudotus asignavimus dalijant iš bendros 

projekto vertės) – 25 proc. 

2. Atliktų projektavimo ir statybos darbų 

patikrinimų skaičius – ne mažiau kaip 2. 

 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius, 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

 

1. 2017-09-30 

2. 2017-06-30 

2017-08-31 

 

Iš viso asignavimų programai 70 836,0 

_________________________________ 

 


