
  
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO 

MINISTERIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m.                         d. Nr. 1R- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 8 straipsnio 3 punktu ir 

24 straipsniu bei įgyvendindama Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio 

valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 

7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies 

įgyvendinimo“, 207 punktą:  

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

2021 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 2021 metų veiklos planus. 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                             Evelina Dobrovolska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

2021 m.                      d. įsakymu Nr. 1R- 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asigna-

vimai 

(tūkst. 

eurų) 

1 2 3 4 5 6 7 

01 UŽDAVINYS – PLĖTOTI PROBACIJOS SISTEMĄ 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-01-01-01 Dirbančių ir besimokančių nuteistųjų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc. – 62  

P-03 001-01-01-02 Besimokančių nepilnamečių, esančių probacijos tarnybų registre, dalis, proc. – 92,5  

P-03 001-0101-03 Asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, atlyginusių nusikalstama veika padarytą materialinę žalą, dalis nuo bendro tokį įpareigojimą 

turinčių asmenų skaičiaus, proc. – 65 

P-03 001-0101-04 Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių probacijos tarnybų registre, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 85  

P-03 001-0101-06 Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis (probuojamų asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas, dalis), proc., ne daugiau kaip 

– 7,6   

01-01-01 Vykdyti Lietuvos 

probacijos tarnybos 

registre esančių 

asmenų priežiūrą ir 

elgesio korekcijos 

priemones 

Priemonę vykdo Lietuvos probacijos tarnyba pagal savo 2021 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, 

terminus ir vertinimo kriterijus 

7 047,0 

 

01-01-02 Probacijos 

vykdymo 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas, arba 

KD) ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 

400,0 
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koordinavimas ir 

probacijos sistemos 

efektyvumo 

didinimas 

 

Identifikuoti ir inicijuoti 

priemones, sąlygojančias 

didesnį probacijos sistemos 

veiksmingumą 

1. Atliktas Lietuvos probacijos 

tarnybos struktūros ir veiklos aspektų 

dėl personalo diferencijavimo pagal 

atliekamas funkcijas vertinimas  

2. Parengta naujos redakcijos 

įgyvendinamųjų teisės aktų, 

reglamentuojančių probacijos ir kitų 

baudžiamosios atsakomybės priemonių 

planavimą ir vykdymą, skaičius, vnt.,  

ne mažiau kaip – 2 

3. Atlikta probacijos priežiūroje 

esančių asmenų ir kitų pareiškėjų 

skundų analizė  bei pateikti pasiūlymai 

dėl prižiūrimųjų  

priežiūros ir resocializacijos priemonių 

tobulinimo ir stebėsenos inicijavimo  

Resocializacijos 

skyrius 

Lietuvos probacijos 

tarnyba 

 

2021-12-15 

 

Atlikti parengiamuosius 

darbus ir parengti reikalingus 

teisės aktų projektus dėl 

Lietuvos probacijos tarnybos 

pavaldumo keitimo 

Parengtų ir pateiktų teisės aktų projektų 

dalis, proc. – 100 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2021-12-01 

01-01-03 Organizuoti 

Lietuvos probacijos 

tarnybos 

prižiūrimiems 

nepilnamečiams 

kryptingą 

užimtumą 

skatinančias 

priemones (Viešojo 

saugumo plėtros 

2015–2025 metų 

programos 

įgyvendinimo 

tarpinstitucinio 

Priemonę vykdo Lietuvos probacijos tarnyba pagal savo 2021 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus 

ir vertinimo kriterijus 

8,0 
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veiklos plano 

priemonė) 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 750 

P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės  atėmimo vietose, dalis, proc. – 42 

P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 54 

P-03 001-0102-06 Aplankytų nuteistųjų jų gyvenamosiose vietose, vykdant priemones, skirtas smurto prevencijai ir kovai su priklausomybėmis, skaičius, ne 

mažiau kaip – 3 200 

P-03 001-0102-08 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius vienam šimtui įkalintų asmenų), vnt. – 45 

P-03 001-0102-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną 

įstaigose taikomos psichosocialinės  reabilitacijos programą, dalis, proc. nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus – 55 

P-03 001-0102-10 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kuriems įkalinimo metu teiktas (tęstas) gydymas dėl 

opioidinės  priklausomybės,  dalis, proc. – 100 

 

01-02-01 Didinti socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 3 764,0 

Teikti metodinę pagalbą 

steigiant Vertinimo ir 

analizės, Socialinio darbo ir 

intervencijų, Užimtumo ir 

Kontaktinių asmenų grupes 

pataisos įstaigose 

1. Parengtų kiekvienos grupės 

pavyzdinių pareigybių ir darbuotojų 

motyvavimo sistemos aprašymų dalis,  

proc. – 100 

2. Parengta pažyma su siūlymais dėl 

dokumentuose ir praktikoje vartojamų 

terminų keitimo 

3. Padidintas psichologų skaičius 

pataisos įstaigose, proc., ne mažiau 

kaip – 10 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-01 

 

Stiprinti socialinį darbą 

bausmių vykdymo srityje 

1. Įdarbintų socialinių darbuotojų 

skaičius kiekvienoje pataisos įstaigoje 

(sektoriuje), vnt., ne mažiau kaip – 1 

Resocializacijos 

skyrius 

 

1. 2021-05-31 
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2. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų 

asmenų aprūpinimo asmens tapatybės 

dokumentais, būtiniausiais daiktais ir 

reikmenimis dalis, proc. – 100   

3. Parengtas informacinis pranešimas 

apie socialinio darbo aspektus bausmių 

vykdymo sistemoje ir paskelbtas 

interneto tinklalapyje  

4. Parengtas informacinis lankstinukas 

paleidžiamiems iš laisvės atėmimo 

vietų įstaigų asmenims 

2. 2021-11-30 

 

 

 

3. 2021-12-01 

 

 

 

4. 2021-12-01 

 

Plėtoti atkuriamojo 

teisingumo priemones 

pataisos įstaigose 

Laisvės atėmimo vietų įstaigose 

mediacijai taikyti atrinktų ir į Lietuvos 

probacijos tarnybą nukreiptų atvejų 

skaičius, vnt. – 12 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-01 

Skatinti savanoriškos veiklos 

plėtojimą bausmių vykdymo 

srityje 

1. Pateiktas savanoriškos veiklos 

poreikio bausmių vykdymo sistemoje 

įvertinimas  

2. Atliktas savanoriškos veiklos teisinio 

reglamentavimo vertinimas ir pateikti 

siūlymai dėl teisinio reglamentavimo 

optimizavimo  

3. Parengtas informacinis pranešimas 

dėl savanoriškos veiklos galimybių 

bausmių vykdymo srityje ir paskelbtas 

interneto tinklalapyje  

4. Naujų savanorių (fizinių ir / ar 

juridinių asmenų) įtraukimas į 

nuteistųjų socialinės reabilitacijos 

procesą, vnt. – ne mažiau kaip po 2 

kiekvienoje pataisos įstaigoje  

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2021-06-30 

 

 

2. 2021-12-01 

 

 

 

3. 2021-12-01 

 

 

 

4. 2021-12-01 

 

Užtikrinti nuteistųjų 

diagnostinio vertinimo 

kokybę 

1. Suorganizuotų intervizijų laisvės 

atėmimo vietų įstaigų resocializacijos 

skyrių Vertinimo ir analizės grupių 

darbuotojams skaičius, vnt. – 8 

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2021-12-01 
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2. Parengtas ir priimtas teisės aktas, 

reglamentuojantis nusikalstamo elgesio 

rizikos vertinimo metodikų ir elgesio 

pataisos programų aprobavimą  

3. Bendradarbiaujant su mokslo 

bendruomene, inicijuotas seksualinio 

smurto rizikos vertinimo instrumentų 

atnaujinimas 

4. Suorganizuotų intervizijų 

nepilnamečių nusikalstamo elgesio 

rizikos vertinimo instrumento taikymo 

praktikoje klausimais specialistams, 

dirbantiems su nepilnamečiais teisės 

pažeidėjais, skaičius, vnt. – 8 

2. 2021-06-30 

 

 

 

3. 2021-08-30 

 

 

 

4. 2021-12-01 

Organizuoti informacinės 

sistemos E-OASys 

funkcionalumo plėtrą 

Įvertinus E-OASys funkcionalumo 

stoką pagal specialistų pateiktas 

pastabas, sistemoje E-OASys 

suorganizuotų ir įdiegtų papildomų 

funkcionalumų nustatytu laiku dalis, 

proc. – 100  

Resocializacijos 

skyrius 

2021-08-30 

 

 

 

Stiprinti ir plėtoti 

intervencinių priemonių 

nuteistiesiems taikymą 

1. Atlikta ir suinteresuotosioms šalims 

pristatyta savižudybių prevencijos 

analizė, parengti savižudybių 

prevencijos tobulinimo 

rekomendacijos ir jų įgyvendinimo 

planas  

2. Kalėjimų departamente suformuota 

Mobilioji krizinių situacijų valdymo 

grupė  

3. Atlikta nuteistųjų ryšio su vaikais 

palaikymo poreikio ir galimybių 

analizė  

4. Atlikta Socialinių įgūdžių lavinimo 

programos revizija  

5. Suorganizuota suimtųjų ir nuteistųjų 

sveikos gyvensenos įgūdžių 

Resocializacijos 

skyrius 

1 2021-06-30 

 

 

 

 

2. 2021-06-30  

 

 

3. 2021-12-01 

 

 

4. 2021-12-01 

 

5. 2021-12-01 
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puoselėjimo priemonė pataisos 

įstaigose  

Užtikrinti tinkamas 

nuteistųjų užsieniečių laisvės 

atėmimo bausmės atlikimo 

sąlygas 

 

 

1. Įgyvendintų konkrečių priemonių 

nuteistųjų užsieniečių laisvės atėmimo 

bausmės atlikimo sąlygoms ryšių su 

artimaisiais atkūrimo, teisinės ir 

psichosocialinės pagalbos teikimo 

srityje gerinti skaičius, vnt., ne mažiau 

kaip – 1   

2. Atnaujinta ir suvienodinta KD 

pavaldžiose įstaigose naudojama ir 

kalinamiems užsieniečiams teikiama 

informacija užsienio kalbomis (anglų ir 

rusų) bei parengta unifikuota 

padalomoji informacija kalinamiems 

užsieniečiams dėl kalinimo sąlygų, o 

esantiems Lietuvos probacijos tarnybos 

priežiūroje – dėl probacijos sąlygų 

Resocializacijos 

skyriaus 

 

1. 2021-03-01 

 

 

 

 

 

 

2. 2021-10-01 

 

Organizuoti nuteistųjų 

kolektyvo tarybų veiklą 

 

1. Parengtų nuteistųjų kolektyvo tarybų 

pavyzdiniai nuostatų skaičius, vnt. – 1  

2. Įsteigtų nuteistųjų kolektyvo tarybų 

skaičius kiekvienoje pataisos įstaigoje, 

vnt. – 1  

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2021-03-31 

2. 2021-03-31 

 

 

Užtikrinti projekto „Lietuvos 

bausmių vykdymo sistemos 

kokybės gerinimas“, 

finansuojamo Norvegijos 

finansinio mechanizmo 

lėšomis, įgyvendinimo 

sutarties vykdymą 

resocializacijos srityje 

 

 

1. Parengtas nuteistųjų palydėjimo, 

įtraukiant ir nevyriausybines 

organizacijas (toliau – NVO), modelis     

2. Parengtos tolesnio dinaminės 

priežiūros diegimo bausmių vykdymo 

srityje gairės kartu su priemonių planu  

3. Vykdant elgesio pataisos programų 

(perimamų iš norvegų) adaptavimą 

Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje, 

atliktas programų vadovų bei 

metodinės ir mokomosios medžiagos 

vertimas iš norvegų į lietuvių kalbą ir 

pradėti lektorių instruktorių mokymai 

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2021-12-15 

 

 

2. 2021-12-15 

 

 

 

3. 2021-15-15 
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4. Parengtų START:AV metodikos 

elektroninės versijos diegimo 

dokumentų viešosioms paslaugoms 

pirkti dalis, proc. – 100  

5. Parengtų viešųjų pirkimų 

dokumentų  e. paslaugoms 

nuteistiesiems (e. prašymai, e. 

parduotuvė, e. užimtumas) įsigyti dalis, 

proc. – 100 

 

 

4. 2021-06-30 

 

 

 

5. 2021-12-01 

Užtikrinti resocializacijos 

procesų valdymą ir 

tobulinimą   

1. Parengta ir patvirtinta Nuteistųjų 

laisvės atėmimo bausme 

resocializacijos reformos Lietuvoje 

koncepcija kartu su priemonių planu  

2. Parengti Kalėjimų departamento 

resocializacijos procesų koordinavimo 

tarybos nuostatai  

3. Įsteigta Kalėjimų departamento 

resocializacijos procesų koordinavimo 

taryba  

Resocializacijos 

skyrius 

1. 2021-06-01 

 

 

 

2. 2021-06-30 

 

 

3. 2021-12--01 

Plėtoti nuteistųjų užimtumo 

galimybes, pasitelkiant garso, 

vaizdo ir kitas inovatyvias 

meninio pobūdžio 

priemones* 

1. Atlikta nuteistųjų apklausa dėl 

užimtumo formų poreikio laisvės 

atėmimo vietų įstaigose  

2. Pataisos įstaigų, kuriose 

suorganizuotos kūrybinės dirbtuvės 

nuteistiesiems, skaičius, vnt. – 8 

Resocializacijos 

skyrius  

1. 2021-09-01 

 

 

2. 2021-11-30 

 

Laisvės atėmimo vietų įstaigos priemonę vykdo pagal savo 2021 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus, 

terminus ir vertinimo kriterijus 

 

01-02-02 Plėtoti bendrąją, 

atrankinę ir tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją laisvės 

atėmimo vietų 

įstaigose, užtikrinti 

kompetentingų 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 60,0 

Aprūpinti laisvės atėmimo 

vietų įstaigas narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų 

nustatymo priemonėmis 

Įsigytų ir laisvės atėmimo vietų 

įstaigoms bei Lietuvos probacijos 

tarnybai perduotų vienkartinių testų, 

skirtų narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo faktui nustatyti, 

skaičius, vnt. – 7000 

Saugumo valdymo  

skyrius 

2021-12-01 
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valstybės 

institucijų, 

atliekančių 

narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų 

(prekursorių) 

apyvartos kontrolę, 

materialinį ir 

techninį 

aprūpinimą 

(Narkotikų, tabako 

ir alkoholio 

prevencijos 

tarpinstitucinio 

veiklos plano 

priemonė) 

Įsigyti ir laisvės atėmimo 

vietų įstaigoms perduoti 

priemones, skirtas 

narkotinėms medžiagoms 

identifikuoti   

Įsigyta ir laisvės atėmimo vietų 

įstaigoms perduota priemonių, skirtų 

narkotinėms medžiagoms identifikuoti, 

vnt. (komplektais) – 11 komplektų, 

arba 1000 vnt. 

Saugumo valdymo  

skyrius 

2021-12-01 

 

Įvertinti narkotikų patekimo į 

laisvės atėmimo vietų 

įstaigas užkardymo, 

narkotikų paplitimo ir 

vartojimo mažinimo bei 

reabilitacinių priemonių 

taikymo efektyvumą  

Parengta analizių su pasiūlymais, vnt. – 

4 (pagal kiekvieno skyriaus 

kompetenciją atskirai)    

Kriminalinės 

žvalgybos valdyba, 

Saugumo valdymo 

skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius, Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2021-08-31 

 

 

Įvertinti pataisos pareigūnų 

psichoaktyvių medžiagų 

vartojimą ir inicijuoti 

vartojimo prevencines 

priemones 

1. Atlikta pataisos pareigūnų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

analizė  

 

 

2. Parengta pataisos pareigūnų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa 

 

Imuniteto skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos valdyba, 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

Veiklos 

organizavimo skyrius  

Sveikatos priežiūros 

skyrius   

1. 2021-08-31 

 

 

 

 

2. 2021-12-01 

01-02-03 Plėtoti 

priklausomybių 

reabilitacijos 

programos taikymą 

laisvės atėmimo 

vietų įstaigose 

(Narkotikų, tabako 

ir alkoholio 

prevencijos 

tarpinstitucinio 

veiklos plano 

priemonė) 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 20,0 (iš jų 

10,0 – 

turtui 

įsigyti) 

Plėtoti laisvės atėmimo vietų 

įstaigose veikiančių 

priklausomybių reabilitacijos 

centrų veiklą  

1. Atlikta laisvės atėmimo vietų 

įstaigose veikiančių priklausomybių 

reabilitacijos centrų SSGG analizė, 

aktualizuojant ir profesionalių 

žmogiškųjų išteklių kompetencijų ir 

poreikio aspektus ir atvirosiose 

kolonijose esančių nuteistųjų 

priklausomybės ligų intervencijos 

procesą 

2. Suorganizuotas ne mažiau kaip 8 

dalyvių mokomasis vizitas į ES 

valstybės bausmių vykdymo 

institucijas, kuriose veikia priklausomų 

Resocializacijos  

skyrius, Sveikatos 

priežiūros skyrius   

2021-10-31 
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asmenų diagnostikos ir reabilitacijos 

centrai  

3. Parengta pažyma su rekomen-

dacijomis dėl įgytos gerosios praktikos 

pavyzdžių pritaikymo laisvės atėmimo 

vietų įstaigose  

Stiprinti bendradarbiavimą su 

įvairiuose Lietuvos 

regionuose veikiančiais 

reabilitacijos centrais, 

teikiančiais gydymo 

paslaugas priklausomiems 

nuo psichiką veikiančių 

medžiagų asmenims 

1. Suorganizuotas KD ir Reabilitacijos 

centrų atstovų pasitarimas dėl tolesnio 

nuteistųjų priklausomybių gydymosi 

organizavimo  

2. Aptartos formos, siekiant užtikrinti 

efektyvų laisvės atėmimo vietų įstaigų 

Resocializacijos skyrių ir Reabilitacijos 

centrų bendradarbiavimą 

3. Suorganizuoti nuotoliniai laisvėje 

veikiančių Reabilitacijos centrų atstovų 

gerosios praktikos perdavimo mokymai 

laisvės atėmimo vietų įstaigose 

veikiančių Priklausomybių 

reabilitacijos centrų darbuotojams  

Resocializacijos  

skyrius 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

 

2021-09-30 

01-02-08 Plėtoti laisvės 

atėmimo vietose 

socialinių įgūdžių 

lavinimo 

programas (Viešojo 

saugumo plėtros 

2015–2025 metų 

programos 

įgyvendinimo 

tarpinstitucinio 

veiklos plano 

priemonė) 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 9,0 

Organizuoti programos, 

skirtos nuteistųjų ir suimtųjų 

socialiniams įgūdžiams 

lavinti, parengimą bei 

vykdymą laisvės atėmimo 

vietų įstaigose 

1. Atliktas socialinių įgūdžių lavinimo 

programos nuteistiesiems parengimo ir 

vykdymo paslaugos pirkimas 

2. Programoje dalyvavusių ir ją 

baigusių asmenų skaičius, vnt. – 120 

Resocializacijos  

skyrius 

1. 2021-07-30 

 

 

2. 2021-11-30 

 

01-02-10 Organizuoti 

priemones, skirtas 

smurto prevencijai 

ir kovai su 

Priemonę vykdo Lietuvos probacijos tarnyba pagal savo 2021 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, 

terminus ir vertinimo kriterijus 

3,0 
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priklausomybėmis 

(Viešojo saugumo 

plėtros 2015–2025 

metų programos 

įgyvendinimo 

tarpinstitucinio 

veiklos plano 

priemonė) 

01-02-12 Įsigyti priemonių, 

skirtų 

nuteistiesiems 

neleidžiamų turėti 

daiktų patekimo į 

laisvės atėmimo 

vietų įstaigas 

užkardymui 

stiprinti (Viešojo 

saugumo plėtros 

2015–2025 metų 

programos 

įgyvendinimo 

tarpinstitucinio 

veiklos plano 

priemonė) 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 40,0 

(turtui 

įsigyti) 
Inicijuoti ir įgyvendinti 

techninių priemonių pirkimą 

bei jų įdiegimą laisvės 

atėmimo vietose 

1. Įsigyta daiktų tikrinimo prietaisų – 

introskopų, vnt. – 4 

2. Įsigyta vaizdo registratorių stotelių, 

vnt. – 14 

3. Įsigyta batų metalo detektorių, vnt. – 

24 

4. Įsigytų techninių priemonių įdiegimo 

ir naudojimo laisvės atėmimo vietose 

dalis, proc. – 100   

Saugumo valdymo  

skyrius 

1.2021-12-01 

 

2. 2021-12-01 

 

3. 2021-12-01 

 

4. 2021-12-01 

 

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

VEIKLOS METODUS 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-0103-01 Įkalintų asmenų, išgydytų nuo tuberkuliozės, dalis nuo susirgusių asmenų skaičiaus, proc. – 92 

P-03 001-0103-02 Žmogaus imunodeficito virusu infekuotų asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, gydomų antiretrovirusiniais vaistais, dalis, proc. – 

95 

P-03 001-0103-06 Laisvės atėmimo įstaigų vietos, kuriose pagerintos asmenų laikymo, sąlygos, vnt. – 930 

P-03 001-0103-08 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų atvejų skaičius (vienam tūkst. įkalintų asmenų), vnt. – 5,9 

P-03 001-0103-09 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietų įstaigas užkardymo dalis, proc. – 64  

 

01-03-01 Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 54 124,0 
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Vykdyti saugų ir 

veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų 

įstaigų valdymą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti nuolatinį vaizdo 

registratorių naudojimą 

laisvės atėmimo vietų 

įstaigose  

1. Pakeistos Laisvės atėmimo vietų 

apsaugos ir priežiūros instrukcijos 

nuostatos, reglamentuojančios vaizdo 

registratorių naudojimą  

2. Kiekvienoje įstaigoje atlikta (kartu 

su PĮ) vaizdo registratorių naudojimo 

patikrinimų, vnt. – 20 

3. Parengtas kontrolės veiksmingumo 

algoritmas  

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

 

Saugumo valdymo 

skyrius, Imuniteto 

skyrius 

Kriminalinės 

žvalgybos valdyba 

 Saugumo valdymo 

skyrius 

1. 2021-02-01 
 

 

 

2. 2021-12-31 
 

 

3. 2021-12-15 

 

 

Vykdyti centralizuotą 

nuteistųjų, prižiūrimų 

probacijos tarnybos, ir 

pataisos įstaigose esančių 

nuteistųjų (kuriems suteikta 

teisė be apsaugos išvykti  į 

namus, taip pat perkeltųjų į 

atvirą koloniją ar pusiaukelės 

namus) elektroninį stebėjimą 

Kalėjimų departamente įsteigtas 

nuteistųjų elektroninio stebėjimo 

centras 

  

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2021-09-30 

Pasirengti perimti iš 

Teisingumo ministerijos 

vykdomas funkcijas, 

susijusias su nuteistųjų 

perėmimu iš užsienio 

valstybių 

1. Parengtų naujų Saugumo valdymo 

skyriaus nuostatų ir darbuotojų 

pareigybių aprašymų dalis, proc. – 100  

2. Inicijuota naujų darbuotojų 

mokymų, vnt. – 1 

Saugumo valdymo 

skyrius  

1. 2021-04-01 

 

 

2. 2021-07-01 

 

Nustatyti, kiek kokioje 

įstaigoje gali būti laikoma 

asmenų (suimtųjų / 

nuteistųjų) pagal atskiras 

kategorijas 

1. Atliktas vertinimas ir pateikti 

siūlymai  

2. Pakeistas KD direktoriaus 2020 m. 

vasario 5 d. įsakymas  Nr. V-31 „Dėl 

didžiausio tardymo izoliatoriuje ir 

areštinėje leidžiamų laikyti asmenų 

skaičiaus ir minimalaus ploto, 

tenkančio vienam asmeniui, tardymo 

izoliatoriaus ir areštinės kameroje 

nustatymo“ 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

1. 2021-07-01 

 

2. 2021-08-01 
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Įvertinti nuteistųjų laikymo ir 

priežiūros sąlygas 

moduliniuose pastatuose 

Atliktas vertinimas ir pateikti siūlymai  Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-06-01 

 

 

Įvertinti galimybes perkelti 

nuteistuosius iki gyvos 

galvos  į vieną pataisos 

įstaigą 

Atliktas vertinimas ir pateikti siūlymai  

 

Saugumo valdymo 

skyrius  

2021-08-01 

 

Įvertinti laisvės atėmimo 

vietų įstaigų perimetro 

apsaugos priemonių 

efektyvumą, užkardant 

galimą įkalintų asmenų 

pabėgimą 

Įvertintų įstaigų (ar atskirų sektorių) ir 

parengtų pažymų su siūlymais dėl 

veiklos tobulinimo, skaičius, vnt. – 12  

 

Saugumo valdymo 

skyrius  

2021-12-01 

Atlikti į laisvės atėmimo 

vietų įstaigas įeinančių 

asmenų patikros 

organizavimo stebėseną 

 

Atlikta į laisvės atėmimo vietų įstaigas 

įeinančių asmenų patikros 

organizavimo kontrolinių patikrinimų, 

vnt., ne mažiau kaip – po 12 

kiekvienoje įstaigoje 

Saugumo valdymo 

skyrius  

2021-12-15 

Įvertinti laisvės atėmimo 

vietų įstaigose turimų spec. 

priemonių ir šaunamųjų 

ginklų arsenalą bei 

išanalizuoti galimybes įsigyti 

naujų rūšių specialiųjų 

priemonių  

1. Atliktas laisvės atėmimo vietų 

įstaigose turimų spec. priemonių ir 

šaunamųjų ginklų arsenalo vertinimas   

2. Atlikta analizė dėl naujų rūšių spec. 

priemonių, kurios būtų veiksmingos 

pataisos pareigūnų veikloje, įsigijimo  

 

Saugumo valdymo 

skyrius  

1. 2021-09-30 

 

 

2. 2021-11-30 

Užtikrinti priešgaisrinę saugą 

ir darbuotojų saugą bei 

sveikatą reglamentuojančių 

teisės aktų reikalavimų 

vykdymą 

1. Parengtas 2021 metų KD 

priešgaisrinės saugos ir darbuotojų 

saugos ir sveikatos priemonių planas 

2. Parengta ataskaita dėl  priešgaisrinės 

saugos ir darbuotojų saugos bei 

sveikatos priemonių planuose 

numatytų 2020 metų priemonių 

įgyvendinimo  

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

1. 2021-03-31 

 

 

2. 2021-04-15 
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Užtikrinti Kalėjimų 

departamento ekstremaliųjų 

situacijų  2020–2023 metų 

prevencijos priemonių plano 

vykdymą 

1. 2021 metų plano priemonių 

įgyvendinimo nustatytais terminais 

dalis, proc. – 100  

2. Parengta ataskaita dėl plano 

priemonių įgyvendinimo    

Saugumo valdymo 

skyrius 

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

2021-12-01 

Parengti naują LR 

teisingumo ministro įsakymo 

dėl pataisos pareigūnų 

tarnybinės uniformos su 

laipsnių ženklais ir simbolika 

projektą ir pasirengti 

įgyvendinti jo nuostatas 

1. Parengtas ir Teisingumo ministerijai 

pateiktas  įsakymo dėl pataisos 

pareigūnų tarnybinės uniformos su 

laipsnių ženklais ir simbolika projektas  

2. Patvirtinus naują pataisos pareigūnų 

tarnybinės uniformos su laipsnių 

ženklais ir simbolika projektą, atliktas 

paslaugos dėl naujo pavyzdžio 

tarnybinės uniformos dalių techninių 

specifikacijų pirkimas  

3. Parengtų centralizuoto viešojo 

pirkimo dokumentų dėl naujo 

pavyzdžio tarnybinės uniformos dalių 

pirkimo dalis, proc. – 100   

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

 

1. 2021-06-30 

 

 

 

 

2. 2021-07-31 

 

 

 

 

 

3. 2021-10-31 

Vykdyti priemones, 

numatytas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

2019 m. liepos 10 d. 

nutarimu Nr. 700-9 

patvirtintame  grėsmių 

Lietuvos Respublikos 

nacionaliniam saugumui 

stebėjimo, vertinimo ir 

perspėjimo apie grėsmes 

tvarkos apraše 

1. Parengta ataskaitų dėl vykdytų 

priemonių, vnt. – 2 

 

 

2. Apibendrinta grėsmių vertinimo 

pranešimų ir pateikta LR Vyriausybės 

kanceliarijai, vnt. – 2 

 

Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Koordinavimo ir 

analizės skyrius 

1. 2021-01-12, 

2021-06-25 

 

 

2. 2021-01-15, 

2021-07-01 

Analizuoti ir vertinti 

organizuoto nusikalstamumo 

priežastis ir sąlygas laisvės 

atėmimo vietų įstaigose, 

remiantis Organizuoto 

1. Parengta pažyma dėl vykdytų 

priemonių  

 

 

Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

1. 2021-01-25 

 

 

 

2. 2021-01-30 
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nusikalstamumo prevencijos 

įstatymo nuostatomis 

2. Pateikta apibendrinamoji pažyma  

Lietuvos kriminalinės policijos biurui   

 

3. Atliktas vertinimas ir pateikti 

siūlymai siekiant mažinti kriminalinės 

subkultūros egzistavimą 

 

Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Koordinavimo ir 

analizės skyrius 

 Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 

 

3. 2021-10-31 

Parengti privalomų pirminių 

veiksmų įvykio vietoje sekos 

algoritmus 

 

Parengtų dokumentų skaičius, vnt. – 1 Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Ikiteisminio tyrimo 

skyrius 

2021-07-01 

Paspartinti ikiteisminių 

tyrimų, susijusių su smurtu 

įkalinimo įstaigose, 

sprendimų priėmimą (atlikti 

ikiteisminį tyrimą ir perduoti 

jį prokuratūrai procesiniam 

sprendimui priimti per ne 

ilgesnį nei 6 mėnesių terminą 

Ikiteisminių tyrimų, susijusių su smurtu 

įkalinimo įstaigose, atliktų ir perduotų 

prokuratūrai procesiniam sprendimui 

per 6 mėnesius priimti, dalis nuo 

registruotų tyrimų skaičiaus, proc. – 50  

Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Ikiteisminio tyrimo 

skyrius 

2021-12-31 

Inicijuoti Specialiųjų 

paslaugų pašto siuntų 

Lietuvoje bei su šiomis 

paslaugomis susijusių 

papildomų paslaugų pirkimą 

Pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju  Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Koordinavimo ir 

analizės skyrius 

2021-01-30 

Laisvės atėmimo vietų įstaigos priemonę vykdo pagal savo 2021 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus, 

terminus ir vertinimo kriterijus 

 

01-03-02 Užtikrinti laisvės 

atėmimo vietų 

įstaigose laikomų 

asmenų išlaikymą, 

priežiūrą ir 

materialinį 

aprūpinimą 

Koordinuoti einamojo 

(paprasto) remonto darbų 

planavimą, vykdymą ir 

atsiskaitymą už pasiektus 

rezultatus laisvės atėmimo 

įstaigose 

1. Atlikta KD pavaldžių įstaigų  patalpų 

remonto poreikio analizė ir pateikti 

siūlymai dėl prioritetinių remonto 

darbų  

2. Parengtas KD direktoriaus įsakymo 

projektas dėl 2021 m. remontų išlaidų 

plano patvirtinimo  

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius  

1. 2021-01-31 

 

 

 

2. 2021-02-28 

 

 

3. 2021-07-31, 

2021-11-30 

12 830,0   
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3. Parengta ataskaitų dėl 2021 m. 

remontų išlaidų plano vykdymo, vnt. – 

2  

4. Remonto išlaidų plano įgyvendinimo 

nustatytu laiku dalis, proc. – 100  

 

 

4. 2021-12-01 

Nustatyti vietas, kuriose bus 

laikomi nuteistieji kalėti 

kalėjimo režimu, ir užtikrinti 

jų įrengimą 

 

Nustatyta ir įrengta vietų nuteistiesiems 

kalėjimo režimu Alytaus pataisos 

namuose, Marijampolės pataisos 

namuose, Pravieniškių pataisos 

namuose-atvirojoje kolonijoje ir 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje, vnt. ne 

mažiau kaip – 150 

Saugumo valdymo 

skyrius  

Planavimo,  turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

 

2021-12-01 

Siūlyti sprendimus dėl 

nuteistųjų (suimtųjų) 

maitinimo gerinimo ir juos 

įgyvendinti 

1. Atlikta nuteistųjų (suimtųjų) 

galiojančių maitinimo išlaidų normų 

situacijos analizė  

2.  Atlikta maitinimo ūkio būdu faktinių 

veiklų ir išlaidų analizė  

Planavimo,  turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

 

1. 2021-03-01 

 

 

2. 2021-08-31 

Laisvės atėmimo vietų įstaigos priemonę vykdo pagal savo 2021 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus, 

terminus ir vertinimo kriterijus 

 

01-03 

-03 

Vykdyti 

informacinių 

sistemų ir 

informacinių 

technologijų 

infrastruktūros 

modernizavimą ir 

plėtrą 

 

Inicijuoti viešuosius 

pirkimus, susijusius su 

terminalinių darbo vietų 

įrengimu 

1. Parengta terminalinių darbo vietų 

serverinės įrangos ir įrengimo techninė 

specifikacija  

2. Parengta terminalinių darbo vietų 

įrangos techninė specifikacija  

Veiklos 

organizavimo skyrius 

1. 2021-03-01 

 

 

2. 2021-06-01 

400,0 

(turtui 

įsigyti) 

Organizuoti KD duomenų 

centro tarnybinių stočių ir 

veikiančios kompiuterių 

įrangos perkėlimą į kitas 

patalpas 

Tarnybinių stočių ir veikiančios 

kompiuterių įrangos perkelta dalis, 

proc. – 100 

 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2021-12-01 

Organizuoti Kalėjimų 

departamento kompiuterių 

tinklo modernizavimą 

 

Inicijuotų ir įvykdytų   naujos 

serverinės  įrangos pirkimo procedūrų 

dalis, proc. – 100  

Veiklos 

organizavimo skyrius 

Planavimo,  turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

2021-12-01 
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Inicijuoti antrosios kartos 

informacinės sistemos 

KADIS (toliau – KADIS2) 

modernizavimo techninio 

projekto parengimo paslaugų 

pirkimą 

1. Parengta detali KADIS2 kūrimo 

(modernizavimo) ir techninės 

priežiūros paslaugų pirkimo techninė 

specifikacija   

2. Įvykdyta paslaugų pirkimo dalis, 

proc.  – 100   

Veiklos 

organizavimo skyrius 

1. 2021-07-01 

 

 

 

 

2. 2021-12-01 

01-03-04 Atlikti lytiškai 

plintančių infekcijų 

ir kitų 

užkrečiamųjų ligų 

prevenciją, 

profilaktiką ir 

gydymą 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 83,0 

Koordinuoti ir kontroliuoti 

laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų ištyrimą dėl 

ŽIV ir lytiškai plintančių 

infekcijų (atvykus į įstaigą, 

profilaktiškai) 

Atliktas viešasis pirkimas (arba 

parengtas ir pasirašytas susitarimas dėl 

ankstesnės sutarties pratęsimo) 

laboratorinių tyrimų paslaugai įsigyti  

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

2021-02-20 

 

 

  Užtikrinti ŽIV / AIDS ir 

virusinių hepatitų specifinio 

gydymo prieinamumą laisvės 

atėmimo vietose laikomiems 

asmenims 

Asmenų, kuriems taikytas specifinis 

virusinių hepatitų gydymas, dalis, proc. 

– 100 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

2021-12-31 

 

 

01-03-05 Teikti teisės aktų 

nustatytas 

mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas 

Pravieniškių 

gyvenvietei 

Priemonę vykdo pajamas už teikiamas paslaugas gaunančios laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2021 metų 

veiklos planuose patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo kriterijus 

 644,0 

01-03-06 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprinti bausmių 

vykdymo sistemos 

personalo 

administracinius 

gebėjimus 

 

 

 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 932,0 

Kelti valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų kvalifikaciją 

1. Parengtų ir patvirtintų planų skaičius  

2. Plane numatytų priemonių 

įgyvendinimo nustatytu laiku dalis, 

proc. – 100 

3. Kvalifikaciją Mokymo centre 

tobulinusių  asmenų, įvertinusių 

Kalėjimų 

departamento 

Mokymo centras, KD 

Veiklos 

organizavimo skyrius  

1. 2021-12-01 

2.2021-12-31  

 

 

3. 2021-12-31 
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mokymų kokybę „gerai“ ir „labai 

gerai“, skaičius, proc. – 75 

4. Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, dalis, 

proc. – 62 

5. Darbuotojų, gilinusių žinias 

socialiniais klausimais, skaičius, vnt. – 

575 

6. Įvadinį mokymą baigusių pataisos 

pareigūnų dalis, proc. – 97 

7. Kursantų, besimokančių pagal 

Pataisos pareigūno modulinę profesinio 

mokymo programą,  įgijusių pataisos 

pareigūno kvalifikaciją, dalis, proc. – 

96  

 

 

4. 2021-12-31 

 

 

 

5. 2021-12-31 

 

 

6. 2021-12-31 

 

 

7. 2021-12-31 

Didinti bausmių vykdymo 

sistemos statutinių valstybės 

tarnautojų, karjeros valstybės 

tarnautojų, darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartį, 

atsparumą 

psichosocialiniams rizikos 

veiksniams 

1. Parengta mokymų programa „Streso 

įveika“ bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojams   

2. Pagal „Streso įveikos“ programą 

bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojams pavestų ir jų 

suorganizuotų renginių, susijusių su 

kvalifikacijos tobulinimu, skaičius, vnt. 

– 2 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2021-12-01  

Kalėjimų departamento Mokymo centras priemonę vykdo pagal savo 2021 metų veiklos plane patvirtintus 

veiksmus, terminus ir vertinimo kriterijus 
 

01-03-07 

 

 

 

 

 

 

Koordinuoti laisvės 

atėmimo vietų 

įstaigų veiklą, 

kontroliuoti 

bausmių vykdymo 

sistemos teisinės 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 3 946,0  

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti Laisvės atėmimo 

vietų įstaigų Saugumo 

valdymo skyrių veiklos 

kontrolę  

1. Atlikta veiklos, susijusios su 

suimtųjų (nuteistųjų) įskaita, 

patikrinimų laisvės atėmimo vietų 

įstaigose, vnt. – 12 

2. Atlikta veiklos, susijusios su 

suimtųjų (nuteistųjų) priežiūra, 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-12-01 
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bazės nuostatų 

įgyvendinimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patikrinimų laisvės atėmimo vietų 

įstaigose, vnt. – 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti periodinius 

vizitus į pataisos įstaigas, 

siekiant įvertinti, kaip 

įstaigose laikomasi teisės 

aktų nustatytos tvarkos dėl 

nuteistiesiems (suimtiesiems) 

leidžiamų turėti daiktų 

1. Suorganizuotų vizitų į pataisos 

įstaigas skaičius, vnt.  – 11 

2. Parengta apibendrinamoji vizitų į 

pataisos įstaigas  pažyma su išvadomis  

 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-12-01 

 

 

Atlikti laisvės atėmimo vietų 

įstaigų Apsaugos ir 

priežiūros postų planų 

vertinimą 

1. Įvertintų Apsaugos ir priežiūros 

postų planų skaičius, vnt. – 6 

2. Atlikta postų pagalbos / aliarmo 

sistemų vertinimų, vnt. – 6 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-12-01 

Tobulinti pareigūnų įgūdžius 

ir operatyvų reagavimą į 

kriminogeninės būklės 

pokyčius 

 

 

1. Suorganizuotų laisvės atėmimo vietų 

įstaigų pareigūnų iškvietimo pratybų 

pagal pareigūnų iškvietimo schemą 

skaičius, vnt. – 7 
2. Suorganizuotos bendros Prevencinės 

grupės ir Viešojo saugumo tarnybos 

pratybos  

Saugumo valdymo 

skyrius 

2021-12-01 

Tobulinti sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo 

teisinį reglamentavimą, 

integruojant nuteistųjų 

sveikatos priežiūrą į bendrąją 

nacionalinę sveikatos sistemą 

1. Parengta teisės aktų projektų, vnt.: 

1.1. dėl sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo užsieniečiams ir integravimo į 

bendrą sistemą – 1 

1.2. dėl pirminių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumo, kai 

jas teikia kiti (ne LAVL) sveikatos 

priežiūros specialistai, – 1 

1.3.dėl šeimos gydytojo paslaugų, kai 

jas teikia kiti (ne LAVL) specialistai, 

Sveikatos priežiūros  

skyrius 

2021-12-01 
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laisvės atėmimo įstaigoje teisėtumo ir 

apmokėjimo užtikrinimo – 1 

1.4. dėl priklausomybės ligų gydymo 

pakaitine terapija  prieinamumo 

atitikties paslaugų, teikiamų laisvėje, 

prieinamumui – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti naujos formos 

pareigūnų pažymėjimų 

viešojo pirkimo procesą 

1. Inicijuotas naujos formos pareigūnų 

pažymėjimų viešas pirkimas 

2. Inicijuotas tarnybinių pažymėjimų 

pateikimo centrinei įstaigai procesas 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

1. 2021-06-01 

 

2. 2021-09-01 

 

Parengti asmenų aptarnavimo 

Kalėjimų departamente 

standartą 

Parengtas asmenų aptarnavimo 

Kalėjimų departamente standartas 

 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2021-07-01 

 

 

Tobulinti personalo valdymo, 

veiklos organizavimo 

procesus Kalėjimų 

departamente ir visoje 

bausmių vykdymo sistemoje 

1. Parengtas bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų skatinimo / 

apdovanojimo tvarkos aprašas   

2. Sukurtas bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojų adaptacijos proceso aprašas  

3. Patvirtinti rekomenduojami tipiniai 

specialieji pareigybės aprašyme 

nustatyti reikalavimai atitinkamoms 

statutinių valstybės tarnautojų 

pareigybių grupėms 

4. Atliktas personalo valdymo procesų 

/ procedūrų vertinimas ir sukurta  

procesų aprašų, vnt., ne mažiau kaip –  

3 

5. Atlikta analizė dėl personalo 

valdymo, dokumentų valdymo ir teisės 

funkcijų centralizavimo Kalėjimų 

departamente bei pateikti siūlymai dėl 

centralizavimo galimybių / veiksmų 

plano  

Veiklos 

organizavimo skyrius 

1. 2021-09-01 

 

 

 

2. 2021-09-01 

 

3. 2021-09-01 

 

 

 

 

4. 2021-12-01 

 

 

 

5. 2021-12-01 

Įgyvendinti priemones 

psichologiniam 

mikroklimatui bausmių 

1. Parengtas psichologinės pagalbos 

organizavimo įvykus kritiniam įvykiui 

tvarkos aprašas Kalėjimų departamento 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2021-12-01 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vykdymo sistemos įstaigose 

gerinti 

ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams 

2. Parengtas psichologinio mikro-

klimato tyrimo  atlikimo bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose tvarkos 

aprašas  

3. Parengta psichologinio mikro-

klimato tyrimo anketa  

4. Atliktų psichologinio mikroklimato 

tyrimų su pateiktais siūlymais dėl jo  

gerinimo bausmių vykdymo sistemos 

įstaigose, skaičius, vnt. –  2 

5. Įgyvendintų siūlymų dėl 

psichologinio mikroklimato gerinimo 

dalis, proc. – 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirengti įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodekso 

(toliau – BVK) nuostatas, 

reglamentuojančias 

nuteistųjų užimtumą, nuo 

2022-01-01  

1. Parengtas ir patvirtintas BVK 

nuostatų, įsigaliosiančių 2022 m. sausio 

1 d., susijusių su nuteistųjų užimtumo 

organizavimu, taikymo priemonių 

planas  

2. Priemonių plane numatytų 

priemonių įgyvendinimo nustatytu 

laiku dalis, proc. – 100   

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

Priemonių plane 

nurodyti atsakingi 

vykdytojai 

1. 2021-01-03 

 

 

 

 

2. 2021-12-01 

 

Tobulinti nuteistųjų 

perkėlimo į pusiaukelės 

namus teisinį 

reglamentavimą, numatant jų 

stebėsenos algoritmą 

Parengtas nuteistųjų perkėlimo į 

pusiaukelės namus, numatant jų 

stebėsenos algoritmą, naujos redakcijos 

teisės akto projektas  

Resocializacijos 

skyrius 

2021-06-30 

 

Remiantis Nuteistųjų laisvės 

atėmimo bausme 

resocializacijos reformos 

Lietuvoje koncepcija, 

inicijuoti nuteistųjų 

diferencijavimo proceso 

tobulinimą 

Atlikta nuteistųjų diferencijavimo 

galimybių studija ir parengti algoritmo 

metmenys 

Resocializacijos 

skyrius 

2021-12-01 
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 Užtikrinti tolesnį viešųjų 

pirkimų bausmių vykdymo 

srityje centralizavimą 

1. Viešųjų pirkimų, kurių vertė viršija 

4000 eurų, įskaitant PVM, ir kurie 

priskiriami vienetiniams pirkimams, 

procedūrų, kurias atliko Kalėjimų 

departamentas kaip centrinė 

perkančioji organizacija, dalis, proc. – 

100 

2. Į bausmių vykdymo sistemos 

centrinės perkančiosios organizacijos 

katalogą įtrauktų naujų modulių 

skaičius, vnt. – 3  

3.  Sukurta viešųjų pirkimų prevencinės 

kontrolės sistema ir paskirtas už 

pirkimų kontrolę atsakingas asmuo 

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imuniteto skyrius 

1. 2021-12-31 

 

 

 

 

 

 

2. 2021-12-01 

 

 

 

3. 2021-12-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti bausmių vykdymo 

sistemos įstaigų 

savarankiškai vykdomų 

viešųjų pirkimų kontrolę, 

atliekant patikrinimus 

1. Patvirtintas bausmių vykdymo 

sistemos įstaigų viešųjų pirkimų 

patikrinimų grafikas  

 2. Atliktų grafike numatytų 

patikrinimų dalis, proc. – 100  

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

1. 2021-03-01 

 

 

2. 2021-12-01 

 

Atlikti Kalėjimų 

departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų 2021 metų I 

pusmečio asignavimų 

panaudojimo analizę pagal 

išlaidų programas, 

finansavimo šaltinius ir 

ekonominės klasifikacijos 

straipsnius 

Parengta analizės pažyma su išvadomis 

dėl biudžeto lėšų naudojimo ir 

siūlymais  

Finansų skyrius 2021-08-20 

Atlikti patikrinimus dėl 

pasirinktų KD pavaldžių 

įstaigų išlaidų, susijusių su 

važiavimu į tarnybos vietą ir 

iš jos, kompensavimo 

1. Patikrintos 3 įstaigos ir ne mažiau 

kaip 10 proc. pareigūnų 

2. Pagal patikrinimo rezultatus 

parengtas raštas įstaigoms su 

patikrinimo išvadomis ir 

rekomendacijomis    

Finansų skyrius 2021-11-30 
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Organizuoti ir koordinuoti 

bausmių vykdymo sistemos 

išorinės ir vidinės 

komunikacijos priemonių 

įgyvendinimą 

Parengtų ir pateiktų tvirtinti teisės aktų, 

reglamentuojančių bausmių vykdymo 

sistemos išorinės ir vidinės 

komunikacijos priemonių 

įgyvendinimą, projektų skaičius, vnt. – 

1 

Komunikacijos 

skyrius 

2021-03-31 

Įgyvendinti stebėsenos bei 

kontrolės mechanizmą, 

užtikrinantį taupų ir racionalų 

biudžeto lėšų panaudojimą 

1. Parengta ataskaitų dėl lėšų 

panaudojimo rezultatų su išvadomis ir 

siūlymais, vnt.: 

1.1. darbo užmokesčiui – 3 

1.2. komunalinėms paslaugoms ir 

kitoms išlaidoms – 3 

2. Bausmių vykdymo sistemos 

kreditorinis įsiskolinimas pagal darbo 

užmokesčio straipsnį 2021-12-31 – 0 

eurų 

Planavimo,  turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

2021-12-01 

Siūlyti galimus sprendimus 

dėl Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų  

valdomo nekilnojamojo turto 

efektyvesnio panaudojimo  

1.Atliktas bausmių vykdymo sistemos 

nekilnojamojo turto (VNT) vertinimas 

ir parengta poreikio bei panaudojimo 

pažyma  

2. Parengta VNT centralizavimo ir 

optimizavimo priemonių planų 

projektų, vnt. – 1 

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius  

1. 2021-04-15 

 

 

 

2. 2021-05-01 

 

Įgyvendinti 2014–2021 m. 

Europos ekonominės erdvės 

ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų programos 

„Teisingumas ir vidaus 

reikalai“ lėšomis 

finansuojamą projektą 

„Lietuvos bausmių vykdymo 

sistemos kokybės gerinimas“ 

Projekto veiklų įgyvendinimo grafike 

nustatytais terminais dalis, proc. – 95  

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

Projekto vadovas 

 

2021-12-01 

01-03-08 Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 
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Vykdyti laisvės 

atėmimo vietų 

įstaigų materialinės 

ir techninės bazės 

modernizavimą ir 

plėtrą 

Inicijuoti sprendimus dėl 

bausmių vykdymo sistemos 

naujų kompiuterizuotų darbo 

vietų įrengimo 

Įrengtų naujų kompiuterizuotų darbo 

vietų skaičius, vnt. – 120  

Veiklos 

organizavimo skyrius 

2021-12-01 3 220,0 

(turtui 

įsigyti)  

Vykdyti investicijų projektą 

,,Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus iškėlimas iš 

miesto centrinės dalies į 

Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., 

Malavėniukų k.“ 

Parengtas investicijų projektas, 

planuojamas įgyvendinti viešojo ir 

privataus sektorių partnerystės būdu  

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

 2021-04-01 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Alytaus pataisos namų 

bendrabučio Nr. 2 

rekonstravimas“ 

1. Organizuotas statybos darbų 

naujinimas  

2. Projekto įgyvendinimo laipsnis nuo 

įgyvendinimo pradžios, proc. – 80  

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius  

 

1. 2021-03-01 

 

2. 2021-12-31 

 

Tęsti laisvės atėmimo vietų 

perimetro apsaugos sistemų 

modernizavimą 

1. Parengta atrinktų pagal prioritetus 

įstaigų perimetro apsaugos sistemų 

modernizavimo (ilgalaikio turto 

atnaujinimo) poreikio pažyma, 

įgyvendinant Ekonomikos skatinimo 

plano tęstinumą  

2. Nustatytais terminais atnaujintų 

perimetro apsaugos sistemų dalis, proc. 

– 100   

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius 

Saugumo valdymo 

skyrius  

1. 2021-04-15 

 

 

 

 

 

2. 2021-12-01 

Plėtojant atviro tipo įstaigas,  

įgyvendinti projektą 

,,Trumpalaikio laikymo 

kamerų modulių įrengimas”  

1. Įrengtų papildomų vietų 

nuteistiesiems laikyti skaičius, 

vnt.: 

1.1. Pravieniškių pataisos 

namuose – 2 korpusai, kurių 

kiekviename – iki 96 vietų 

1.2. Alytaus pataisos 

namuose – iki 96  

1.3. Marijampolės pataisos 

namuose – iki 76 

Planavimo, turto ir 

projektų valdymo 

skyrius  

2021-07-01 
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Šiaulių tardymo izoliatorius, Alytaus pataisos namai, Vilniaus pataisos namai, Marijampolės pataisos namai ir 

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija priemonę vykdo pagal savo 2021 m. veiklos planuose numatytus 

veiksmus ir vertinimo kriterijus 

 

01-03-10 Užtikrinti 

pakaitinio  gydymo 

tęstinumą 

asmenims, 

patekusiems į 

laisvės atėmimo 

vietų įstaigas 

(Narkotikų, tabako 

ir alkoholio 

prevencijos 

tarpinstitucinio 

veiklos plano 

priemonė) 

 

Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamento kartu su pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 5,0 (turtui 

įsigyti) Užtikrinti Laisvės atėmimo 

vietų ligoninės padaliniuose 

esančių patalpų, kuriose 

teikiamos opioidinės 

priklausomybės pakaitinio 

gydymo paslaugos, atitikimą 

teisės aktų reikalavimams  

1. Atlikta remonto darbų, susijusių su 

patalpų pritaikymu, vnt.  – 1 

2. Parengta (pakeista) teisės aktų, 

reglamentuojančių pakaitinės terapijos 

organizavimą laisvės atėmimo 

įstaigose, projektų, vnt. – 1 

3. Laisvės atėmimo vietose laikomų 

priklausomų nuo psichiką veikiančių  

medžiagų asmenų, kuriems laisvės 

atėmimo vietose teiktos (teikiamos) 

medicininio gydymo nuo 

priklausomybių paslaugos, didėjimo 

dalis, proc. – 3 

Sveikatos priežiūros  

skyrius 

Laisvės atėmimo 

vietų ligoninė 

1. 2021-11-01 

 

 

2. 2021 05-31 

 

 

 

3. 2021-12-31 

 

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninė priemonę vykdo pagal savo 2021 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, 

terminus ir vertinimo kriterijus 

 

Iš viso asignavimų 87 535,0 

 

 

_____________________________________ 
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Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-09 11:00:55 – 2021-11-08 11:00:55
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Marius Rakštelis, Vyresnysis patarėjas, Baudziamosios justicijos

grupė
Sertifikatas išduotas MARIUS RAKŠTELIS, Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-27 10:02:43 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-23 15:41:23 – 2021-11-22 15:41:23
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Simona Mesonienė, Grupės vadovė, Baudziamosios justicijos

grupė
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Sertifikatas išduotas SIMONA MESONIENĖ, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-27 10:47:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2021-05-03 10:13:41 – 2024-05-02 10:13:41
Parašo paskirtis Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Artūras Dembskis, l.e.p.
Sertifikatas išduotas ARTŪRAS DEMBSKIS, Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-27 13:51:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas –
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2018-11-09 11:00:55 – 2021-11-08 11:00:55
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Evelina Dobrovolska , Teisingumo ministrė
Sertifikatas išduotas EVELINA,DOBROVOLSKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2021-07-28 17:54:23 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2021-07-28 17:54:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2019-07-30 09:46:37 – 2024-07-28 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, į.k. 188604955 LT",
sertifikatas galioja nuo 2019-09-25 15:37:33 iki 2022-09-24
15:37:33
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