
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2019 m. liepos 12 d.  

įsakymu Nr. PL-1 
 

KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 
 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 
 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

 

Vertinimo kriterijai: 

R-03 001-03 Lygtinai paleistų, perkeltų į atvirąją koloniją ar pusiaukelės namus asmenų proc. – 11,5. 
P-03 001-01-02-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 2. 

P-03 001-01-02-02 Dirbančių nuteistųjų proc. nuo bendro tokių asmenų skaičiaus – 30. 

P-03 001-01-02-03 Nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, skaičius vienam tūkstančiui įkalintų asmenų (ne 
daugiau kaip) – 105. 

P-03 001-01-02-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 48. 

P-03 001-01-02-05 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius ne mažiau kaip 10. 
P-03 001-01-02-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo procentas (ne mažiau kaip) – 100. 

P-03 001-01-02-08 Ankstyvosios intervencijos programose dalyvavusių nuteistųjų iki 21 metų amžiaus, nereguliariai vartojančių alkoholį ir narkotikus, 

skaičius, vnt., ne mažiau kaip – 5. 

P-03 001-01-02-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė 
pilną įstaigose taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) – 40. 

P-03 001-01-02-10 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kuriems įkalinimo metu teiktas (tęstas) 

gydymas dėl opioidinės  priklausomybės, dalis procentais – 100. 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asign

avimai 

(tūkst. 

eurų) 

01-02-01 Padidinti 

nuteistųjų 

resocializacijos 
proceso 

veiksmingumą ir 

pagerinti jų 

gyvenimo 

Efektyvinti socialinio darbo ir 

socialinės reabilitacijos procesą 

 

1. Lyginant su 2018 m.: 

1.1. Padidintas įkalintų asmenų, 

atliekančių terminuoto laisvės 
atėmimo bausmę pataisos namų 

lengvosios grupės sąlygomis, 

skaičius proc. – ne mažiau kaip 5 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

Resocializacijos 

skyrius 

 
 

 

 

 

 

2019-12-27 

 
 

 

 

 

332,0 
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sąlygas 

 

rodiklis) 

1.2. Padidintas dirbančių nuteistųjų 

skaičius – ne mažiau kaip 5 proc. 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 

2.Padidintas už pataisos įstaigos 

teritorijos ribų dirbančių nuteistųjų 
skaičius – ne mažiau kaip 3. 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 
3. Padidintas įkalintiems asmenims 

taikomų užimtumo priemonių 

skaičius, užtikrinant, kad visi 

pilnamečiai nuteistieji už kameros 
(gyvenamosios patalpos) ribų 

praleistų ne mažiau kaip 4 valandas, 

o nepilnamečiai suimtieji ir 
nuteistieji – 5 valandas per dieną 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 

 

Resocializacijos ir 

Turto valdymo 
skyriai 

 

Resocializacijos ir 

Turto valdymo 
skyriai  

 

 
Resocializacijos 

skyrius  

 

 
 

 

2019-12-27 

 
 

 

2019-12-27 

 
 

 

 
2019-12-27 

 

 

Palaikyti ir stiprinti nuteistųjų 
ryšius su išorės pasauliu, jų 

savarankiškumą ir asmeninę 

atsakomybę 
 

 

1. Lyginant su 2018 m.: 
1.1. Padidintas nuteistiesiems 

suteiktų atostogų ir trumpalaikių 

išvykų į namus skaičius proc. – ne 
mažiau kaip 10 (direktoriui 

nustatytas vertinimo rodiklis) 

1.2. Padidintas nuteistųjų 
dalyvavimas visuomenei naudingoje 

veikloje už įstaigos ribų skaičius, 

proc. – ne mažiau kaip 5 (direktoriui 

nustatytas vertinimo rodiklis) 
2. Padidinta įstaigoje laikomų 

asmenų savanoriškai sumokėtų 

ieškinių suma proc. – ne mažiau 
kaip 10 

3. Inicijuotas paramos gavimas 

bendradarbiaujant su labdaros ir 
paramos fondais, fiziniais ir 

juridiniais asmenimis – ne mažiau 

 
Resocializacijos 

skyrius  

 
 

 

Resocializacijos 
skyrius 

 

 

 
Resocializacijos 

skyrius 

 
 

Resocializacijos 

skyrius 

 
2019-12-27 

 

 
 

 

2019-12-27 
 

 

 

 
2019-12-27 

 

 
 

2019-12-27 
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30 paramos gavimo atvejų  

Gerinti nuteistųjų ir suimtųjų 
užimtumą 

1. Savanorių ir nevyriausybinių 
organizacijų organizuojamų renginių 

įstaigoje, skaičius – ne mažiau kaip 

50. (direktoriui nustatytas vertinimo 
rodiklis) 

2. Inicijuotos ir organizuotos ne 

mažiau kaip 2 naujos laisvalaikio 

užimtumo priemonės (direktoriui 
nustatytas vertinimo rodiklis) 

3. Organizuotas „12 žingsnių“ 

programos pritaikymas nuteistųjų 
resocializacijos procese (direktoriui 

nustatytas vertinimo rodiklis) 

4. Įgyvendinti neformalaus ugdymo 

užsiėmimai nuteistiesiems pagal 
penkias (meninė raiška, 

informacinės technologijos, 

pilietinis ugdymas, kraštotyra ir 
karjera, etnokultūra) programos 

kryptis (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis) 
5. Pasirašytos ne mažiau kaip 2 

naujos bendradarbiavimo sutartys su 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

ir religinėmis bendruomenėmis 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 

Resocializacijos 
skyrius 

 

 
 

Resocializacijos 

skyrius 

 
 

Resocializacijos 

skyrius 
 

 

Resocializacijos 

skyrius 
 

 

 
 

 

 
Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-27 
 

 

 
 

2019-12-27 

 

 
 

2019-07-01 

 
 

 

2019-12-27 

 
 

 

 
 

 

 
2019-12-27 

Tobulinti nuteistųjų individualių 
socialinės reabilitacijos planų 

rengimo ir vykdymo sistemą 

1. Atliktų tikslinių patikrinimų 
skaičius – 4 

2. Organizuota pasitarimų 

individualių socialinės reabilitacijos 

planų rengimo ir vykdymo 
klausimais skaičius – 2 

Resocializacijos 
skyrius 

2019-12-31 

Įgyvendinti priemones dinaminės 

priežiūros tobulinimui 

1. Organizuotų Dinaminės 

priežiūros mokymų darbuotojams, 
tiesiogiai dirbantiems su suimtaisiais 

ir nuteistaisiais, skaičius – ne 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 
skyriai 

 

2019-06-30 
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mažiau 2; mokymuose dalyvavusiu 

darbuotojų skaičius – ne mažiau 

kaip 30 (direktoriui nustatytas 
vertinimo rodiklis) 

2. Parengtas Dinaminės priežiūros 

vykdymo tardymo izoliatoriuje 

laikomiems asmenims tvarkos 
aprašas (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis) 

3. Užtikrinti dinaminės priežiūros 
vykdymą visiems įstaigoje bausmę 

atliekantiems asmenims – 100 proc. 

 

 

 
 

Resocializacijos ir 

Saugumo valdymo 

skyriai 
 

 

Resocializacijos ir 
Saugumo valdymo 

skyriai 

 

 

 
 

2019-07-01 

 

 
 

 

2019-12-31 

  Dalyvauti projektinėse veiklose: 

1. partnerio teisėmis projekte  
„Climb over“ (Erasmus+), 

bendradarbiaujant su asociacija 

„Aktyvus jaunimas“ 
2. partnerio teisėmis projekte  

NE-TOBULI, bendradarbiaujant 

su VšĮ „Kaukių akademija“; 
3. projekte „Gyvos sienos“ 

1. Darbuotojų, dalyvavusių „Climb 

over“ partnerių susitikimuose 

skaičius – ne mažiau 2 

 

 

2. NE-TOBULI dalyvių skaičius – 

ne mažiau kaip 30 nuteistųjų. 

3. Registracija „Gyvos sienos“ 

projekte ir menininkų paieška 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2019-12-31 

 
 

 

 
2019-12-31 

 

01-02-02 Plėtoti bendrąją, 

atrankinę ir 
tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją 
laisvės atėmimo 

vietose, 

užtikrinti 

kompetentingų 
valstybės 

institucijų, 

atliekančių 
narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų 

Parengti ir vykdyti 2019 metų 

Kauno nepilnamečių tardymo 
izoliatoriaus-pataisos namų 

narkotikų kontrolės ir vartojimo 

prevencijos priemonių planą 

1. Parengtas 2019 m. Kauno NTI-

PN narkotikų kontrolės ir vartojimo 
prevencijos priemonių planas 

2. Įgyvendintos šio plano priemonės  

– 100 proc. 

Saugumo valdymo 

skyrius 
 

Reabilitacijos 

skyrius, Saugumo 
valdymo skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius, 

Sveikatos 
priežiūros skyrius,  

2019-02-01 

 
 

2019-12-31 

 

0 
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(perkusorių) 

apyvartos 

kontrolę, 
materialinį 

techninį 

aprūpinimą 

01-02-08 Plėtoti laisvės 
atėmimo vietose 

socialinių 

įgūdžių 
lavinimo 

programas 

Vykdyti elgesio pataisos 
programą ,,Nuteistųjų socialinių 

įgūdžių ugdymas“ 

Dalyvavusių suimtųjų ir nuteistųjų 
programoje skaičius – ne mažiau 

kaip 10 

Resocializacijos 
skyrius 

2019-12-31 0 

 

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

VEIKLOS METODUS 

 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-0103-02 ŽIV infekuotų asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, gydomų antiretrovirusiniais vaistais, dalis procentais – 90 
P-03 001-0103-06 Laisvės atėmimo įstaigų vietos, kuriose pagerintos asmenų laikymo sąlygos, vnt. – 43 

 

01-03-01 Vykdyti saugų ir 
veiksmingą 

laisvės atėmimo 

vietų valdymą 

Organizuoti Lietuvos 
Respublikos įstatymo dėl 

amnestijos akto įgyvendinimą 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 
 

 

1. Sudarytų sąrašų nuteistųjų, 
kuriems gali būti taikomas 

amnestijos aktas, jų atnaujinimo 

įstatymo taikymo laikotarpiu 

skaičius – 1 nuteistųjų 
nepilnamečių, 1 nuteistų arešto 

bausme. Atnaujinimas pagal naujų 

asmenų atvykimą į įstaigą 
2. Pateiktų informacinių pranešimų 

nuteistiesiems apie amnestijos 

taikymą skaičius – 100 proc. 
visiems, kurie atitinka kriterijus dėl 

amnestijos taikymo 

3. Organizuotų Amnestijos 

komisijos posėdžių skaičius – 6 
 

 

4. Kalėjimų departamentui pateiktų 
ataskaitų apie amnestijos taikymo 

Saugumo valdymo 
skyrius 

 

 

 
 

 

 
Resocializacijos 

skyrius 

 
 

 

Veiklos 

organizavimo 
skyrius 

 

Veiklos 
organizavimo 

2019-03-31 
 

 

 

 
 

 

 
2019-03-31 

 

 
 

 

2019-03-31 

 
 

 

2019-03-31 
 

2190,0 
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eigą skaičius – po kiekvieno 

Amnestijos komisijos posėdžio ir 

Kalėjimų departamentui nurodžius 

skyrius  

Vykdyti priemones 
kriminogeninės būklės įstaigoje 

gerinimui (direktoriui nustatyta 

užduotis) 

1. Parengtas Smurto mažinimo 
nuteistųjų ir suimtųjų tarpe planas 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 
 

2. Smurto mažinimo nuteistųjų ir 

suimtųjų tarpe plano priemonių 
įgyvendinimas – 100 proc. 

 

 

3. Parengtas Subkultūros apraiškų 
mažinimo Kauno NTI-PN planas 

 

4. Subkultūros apraiškų mažinimo 
Kauno NTI-PN plano priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

 

 
5. Parengtas Priemonių, skirtų 

sumažinti nuteistųjų ir suimtųjų 

pateikiamų skundų skaičių, planas 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 

6. Priemonių, skirtų sumažinti 
nuteistųjų ir suimtųjų pateikiamų 

skundų skaičių, plano priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

7. Lyginant su 2018 m.: 
7.1. nusikalstamų veikų, padarytų 

įstaigoje, išaiškinimo skaičiaus 

padidėjimas proc. – ne mažiau kaip 
5 (direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 

7.2. Smurtinio pobūdžio teisės 
pažeidimų tarp bausmę atliekančių 

asmenų skaičiaus sumažėjimas proc. 

Resocializacijos 
skyrius 

 

 
 

Resocializacijos, 

Saugumo valdymo 
ir Kriminalinės 

žvalgybos skyriai 

 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius 

 

Resocializacijos, 
Saugumo valdymo 

ir Kriminalinės 

žvalgybos skyriai  

 
Resocializacijos 

skyrius 

 
 

 

Resocializacijos 
skyrius 

 

 

 
Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 
 

 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius 

 

2019-03-01 
 

 

 
 

2019-12-31 

 
 

 

 

2019-06-01 
 

 

2019-12-31 
 

 

 

 
2019-04-01 

 

 
 

 

2019-12-31 
 

 

 

 
2019-12-31 

 

 
 

 

2019-12-31 
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– ne mažiau kaip 20. (direktoriui 

nustatytas vertinimo rodiklis) 

8. Gauta pranešimų iš asmenų apie 
padarytas, daromas ar rengimas 

padaryti nusikalstamas veikas ar kt. 

kriminogeninę būklę įtakojančius 

procesus, skaičius – ne mažiau kaip 
5 gauti pranešimai kiekvienai 

užimtai Kriminalinės žvalgybos 

skyriaus pareigybei (direktoriui 
nustatytas vertinimo rodiklis) 

9. Nuteistųjų, atsisakančių gyventi 

paskirtame būryje, skaičiaus 

sumažėjimas (lyginant su 2018 m.) 
proc. – ne mažiau kaip10 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 
10. Suimtųjų ir nuteistųjų 

savižudybių ir bandymų nusižudyti 

atvejų skaičius – 0 (direktoriui 
nustatytas vertinimo rodiklis). 

11. Nuteistųjų ir suimtųjų 

pateikiamų skundų skaičiaus 

sumažėjimas (lyginant su 2018 m.) 
proc. – ne mažiau nei 15  

 

 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius 

 

 

 
 

 

 
 

Resocializacijos 

skyrius 

 
 

 

 
Resocializacijos, 

Saugumo valdymo 

ir Kriminalinės 
žvalgybos skyriai  

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

2019-12-31 
 

 

 

 
 

 

 
 

2019-12-31 

 

 
 

 

 
2019-12-31 

 

 
 

2019-12-31 

Vykdyti priemones, 

užtikrinančias taupų ir racionalų 
biudžeto lėšų panaudojimą 

1. Sumažinta (lyginant su 2018 m.) 

įstaigos komunalinių paslaugų 
sąnaudų dalis proc. – ne mažiau kaip 

10 (direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 

2. Kreiptasi į teismą su pareiškimu 
dėl vykdomojo dokumento gavimo 

dėl įstaigai padarytos žalos 

išieškojimo – ne mažiau 50 proc. 
padarytos ir neatlygintos žalos 

atvejų (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis) 
3. Savarankiškai atliekamų pirkimų 

skelbiamos apklausos būdu dalis 

Turto valdymo 

skyrius 
 

 

 

Veiklos 
organizavimo 

skyrius 

 
 

 

 
Veiklos 

organizavimo 

2019-12-31 

 
 

 

 

2019-12-31 
 

 

 
 

 

 
2019-12-31 
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proc.– ne mažiau nei 20 nuo visų 

atliktų pirkimų (direktoriui 

nustatytas vertinimo rodiklis) 
4. Atliktų vertinimų ir procedūrų dėl 

įstaigos funkcijoms vykdyti 

nereikalingo nekilnojamojo turto 
realizavimo, perdavimo, nugriovimo 

ar kitokio panaudojimo galimybių 

skaičius – 1 
5. Parengtas taupymo priemonių 

planas ir įgyvendintos jo priemonės 

– 1.  

skyrius 

 

 
Turto valdymo 

skyrius` 

 

 

 

 
2019-12-31 

Įgyvendinti Europos komiteto 
prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį 

žmogaus orumą elgesį ar 

baudimą delegacijos 
rekomendacijas 

Nustatytais terminais įgyvendinta 
Europos komiteto prieš kankinimą ir 

kitokį žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį žmogaus orumą elgesį ar 

baudimą rekomendacijų dalis – iki 
100 proc. (pagal turimus 

asignavimus) 

Saugumo valdymo 
skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius, 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius, 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2019-12-31 

Užtikrinti, kad bausmių 

vykdymo sistemos viešųjų 

pirkimų, kurių vertė viršija 5000 

Eur su PVM, vykdymo 
procedūros būtų atliekamos 

Kalėjimų departamente 

Viešųjų pirkimų, kurių vertė viršija 

5000 Eur su PVM, procedūrų 

vykdymas – 100 proc. 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

2019-12-31 

 

Užkardyti galimus viešųjų 
pirkimų pažeidimus 

Atliktos mažos vertės viešųjų 
pirkimų stebėsenos skaičius – ne 

mažiau kaip 5 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis) 

 

Kriminalinės 
žvalgybos skyrius 

 

2019-12-31 
 

 

Vykdyti draudžiamų 

nuteistiesiems ir suimtiesiems 

turėti daiktų patekimo į įstaigą 
prevencines priemones 

1. Apsvaigimų nuo narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų įstaigoje 

skaičius – 0 (direktoriui nustatytas 
vertinimo rodiklis) 

 

2. Pasitelkus specialiai apmokytus 

šunis, įstaigoje atliktų teritorijos bei 
patalpų apžiūrų ir kratų siekiant 

Resocializacijos, 

Saugumo valdymo 

ir Kriminalinės 
žvalgybos skyriai 

 

Saugumo valdymo 

skyrius  
 

2019-12-31 

 

 
 

 

2019-12-31 
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surasti narkotines ir psichotropines 

medžiagas bei kitus neleistinus 

nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti 
daiktus, skaičius – ne mažiau kaip 8 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 

3. Organizuoti mokymus prižiūrėti 
arkinius metalo ieškikliu Rapiscan 

„Metor 6S“ Saugumo valdymo 

skyriaus specialistui 
4. Narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų patekimo į laisvės 

atėmimo vietas užkardymo 

procentas – ne mažiau kaip 95 
5. Atliktų nuteistųjų, besimokančių 

mokymosi įstaigose už pataisos 

namų ribų, patikrinimų skaičius – ne 
mažiau kaip 10 

 

 

 

 
 

 

 

Saugumo valdymo 
skyrius 

 

 
Saugumo valdymo 

ir Kriminalinės 

žvalgybos skyriai 

 
Saugumo valdymo 

ir Kriminalinės 

žvalgybos skyriai 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

2019-09-01 
 

 

 
2019-12-31 

 

 

 
2019-12-31 

 

 

Optimizuoti įstaigos struktūrą 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus) 

 

1. Patvirtinti Kauno nepilnamečių 
tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

valdymo struktūrą ir 

Administracijos struktūrą 
2. Parengti ir patvirtinti Saugumo 

valdymo, Resocializacijos, Veiklos 

organizavimo, Turto valdymo, 
Sveikatos priežiūros skyrių 

nuostatus bei darbuotojų pareigybių 

aprašymus 

 
 

3. Kalėjimų departamentui 

centralizavus kriminalinės 
žvalgybos ir sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių padalinių 

veiklą, patvirtinta nauja įstaigos 
struktūra 

 

Veiklos 
organizavimo 

skyrius 

 
Saugumo valdymo, 

Resocializacijos, 

Veiklos 
organizavimo, 

Turto valdymo, 

Sveikatos 

priežiūros skyriai 
 

Veiklos 

organizavimo 
skyrius 

2019-02-01 
 

 

 
2019-02-01 

 

 
 

 

 

 
 

2019-10-01 
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Organizuoti pareigūnų, kitų 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, kvalifikacijos 

tobulinimą 

1. Įgyvendintų 2018–2019 metų 

pataisos pareigūnų mokymo 

tarnybos vietoje plano priemonių 
dalis proc. – 100 

2. Įstaigoje dirbančių asmenų, 

kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 

2 kartus per metus, dalis – ne 
mažesnė kaip 30 proc. (direktoriui 

nustatytas vertinimo rodiklis) 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 
 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2019-12-31 

 

 
 

2019-12-31 

Parengti Saugumo valdymo 
skyriaus postų planą (direktoriui 

nustatytas vertinimo kriterijus) 

Parengtų planų skaičius – 1 Saugumo valdymo 
skyrius 

2019-04-01 

Tobulinti elektroninių 

dokumentų valdymo procesus 

1. Perkeltų į dokumentų valdymo 

sistemą DocLogix popierinių 
dokumentų pagrindu vykdomų 

procesų skaičius – ne mažiau kaip 3 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus) 
2. Įstaigos darbuotojams, turintiems 

įgaliojimus pasirašyti dokumentus, 

sudaryta galimybė dokumentų 
valdymo sistemoje dokumentus 

DocLogix pasirašyti kvalifikuotu 

elektroniniu parašu – 100 proc. 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus) 

3. Parengtų elektroninių dokumentų 

skaičiaus nuo bendro įstaigoje 
parengtų dokumentų skaičiaus 

padidėjimo (lyginant su 2018 m.) 

dalis proc. – ne mažiau nei 30 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

kriterijus) 

Veiklos 

organizavimo 
skyrius 

 

 

 
Veiklos 

organizavimo 

skyrius 
 

 

 
 

 

Veiklos 

organizavimo 
skyrius 

2019-12-31 

 
 

 

 

 
2019-07-01 

 

 
 

 

 
 

 

2019-12-31 

Atnaujinti kompiuterinę sistemą 

,,Įskaita“ (direktoriui nustatytas 
vertinimo kriterijus) 

1. Apmokytų dirbti Saugumo 

valdymo skyriaus darbuotojų 
skaičius – 1. 

2. Sukurtų naujų darbo vietų 

skaičius – 3. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2019-04-01 
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Gerinti mikroklimatą 

įstaigoje(direktoriui nustatyta 

užduotis) 

1. Parengtas mikroklimato gerinimo 

įstaigoje planas – 1 

 
2. Plane numatytų priemonių  

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 
Visi struktūriniai  

2019-04-01 

 

 
2019-12-31 

   įgyvendinimas nustatytu laiku proc. 

– 100 

3. Parengtas Valstybinėms, 
šventinėms ir atmintinoms dienoms 

paminėti renginių planas –1 

4. Plane numatytų priemonių 
įgyvendinimas proc. – 100 

5. Atnaujintų darbuotojų darbo vietų 

skaičius – ne mažiau kaip 4 

padaliniai 

 

Resocializacijos 
skyrius 

 

Visi struktūriniai 
padaliniai 

Turto valdymo ir 

saugumo valdymo 

skyriai 

 

 

2019-03-15 
 

 

2019-12-31 
 

2019-12-31 

 

01-03-02 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, 
priežiūrą ir 

materialinį 

aprūpinimą 
 

 

Įgyvendinti Lukiškių TI-K 

laikomų asmenų iškėlimo į kitas 

laisvės atėmimo vietų įstaigas 

plano priemones, priskirtas 
įstaigos kompetencijai 

1. Užbaigti tardymo izoliatoriuje 

patalpų (kamerų) remonto darbai 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis) 
2. Tardymo izoliatoriuje įrengtų  

papildomų vietų (lovų) arešto 

bausmę atliekantiems nuteistiesiems 
skaičius – 30 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis) 

3. Inicijuotas pataisos namų 4-o 
aukšto lengvosios grupės patalpų, 

skirtų suimtųjų laikymui, 

projektavimo darbų  pirkimas 

4. Inicijuotas pataisos namų 4-o 
aukšto lengvosios grupės patalpų, 

skirtų suimtųjų laikymui, remonto 

darbų pirkimas 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 
Turto valdymo 

skyrius 

 
 

 

Turto valdymo 
skyrius 

 

 

Turto valdymo 
skyrius 

2019-07-01 

 

 

 
2019-07-01 

 

 
 

 

2019-03-01 
 

 

 

2019-05-01 
 

450,0 

  Atnaujinti įstaigos inžinerines ir 

technines priemones 

Atnaujintų radijo ryšio, vaizdo 

stebėjimo sistemų, asmens saugos ir 

specialiųjų priemonių dalis proc. – 

ne mažiau 5 (direktoriui nustatytas 
vertinimo kriterijus) 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2019-12-31 

01-03-03 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 
tuberkuliozės 

Organizuoti profilaktinius 

radiologinius tyrimus 
nuteistiesiems ir suimtiesiems 

1. Asmenų, profilaktiškai patikrintų 

dėl tuberkuliozės, dalis proc. – ne 
mažiau kaip 96 (išskyrus suaugusius 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 
 

2019-12-31 

 
 

0 
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prevenciją nuteistuosius, atliekančius arešto 

bausmę poilsio ir švenčių dienomis) 

2. Organizuotų mobilaus rentgeno 
tyrimų nuteistiesiems ir 

suimtiesiems skaičius – 1 

 

 

Sveikatos 
priežiūros skyrius 

 

 

2019-12-31 
 

01-03-04 Vykdyti lytiškai 

plintančių 
infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų 

ligų prevenciją, 
profilaktiką ir 

gydymą 

Organizuoti suimtųjų ir 

nuteistųjų ištyrimą dėl ŽIV ir 
lytiškai plintančių ligų 

Asmenų, kurie turi būti 

profilaktiškai patikrinti dėl ŽIV, 
dalis proc. – ne mažiau kaip 90 

(išskyrus suaugusius nuteistuosius, 

atliekančius arešto bausmę poilsio ir 
švenčių dienomis) 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2019-12-31 0 

01-03-05  Teikti teisės 

aktų nustatytas 
mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems ir 

komunalines 
paslaugas 

Pravieniškių 

gyvenvietei 

Pagal įstaigos nekilnojamojo 

turto nuomos parduotuvės  
nuteistiesiems veiklai sutartį 

aprūpinti nuteistuosius ir 

suimtuosius maisto produktais, 

pramoninėmis prekėmis ir 
būtiniausiais reikmenimis 

1. Pajamos, gautos iš įstaigos 

patalpų nuomos – 1640 eurų 
2. Pajamų už patalpų nuomą 

panaudojimas įstaigoje laikomų 

nuteistųjų ir suimtųjų darbo 

užmokesčiui – 100 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 
 

2019-12-31 4,1 

01-03-10 Užtikrinti 

pakaitinio  

gydymo 

tęstinumą 
asmenims, 

patekusiems į 

laisvės atėmimo 
vietų įstaigas** 

Organizuoti pakaitinio gydymo  

tęstinumą į įstaigą atvykusiems 

suimtiesiems ir nuteistiesiems 

Asmenų, kuriems turi būti 

užtikrintas pakaitinio gydymo 

tęstinumas, dalis proc. – 100 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2019-10-01 0 

01-03-11 Užtikrinti ŽIV 

infekuotų 

asmenų gydymą 
antiretrovirusini

ais vaistais 

laisvės atėmimo 
vietų įstaigose** 

Organizuoti infekuotų asmenų 

gydymą antiretrovirusiniais 

vaistais 

Asmenų, kuriems turi būti 

užtikrintas gydymas 

antiretrovirusiniais vaistais, dalis 
proc. – 90 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2019-10-01 0 

Iš viso  2976,1 

_____________________ 


