
  
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO 

MINISTERIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2022 m.                                    d. Nr. 1R- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu ir 

25 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 

2022 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, išskyrus Lietuvos probacijos tarnybos, 2022 metų veiklos planus. 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                           Ewelina Dobrowolska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

2022 m.                           d. įsakymu Nr. 1R- 

 

 

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

13 002 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

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 

13-002-08-02 P – DIDINTI BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS EFEKTYVUMĄ 

Vertinimo kriterijai: 

- Asmenų, grįžusių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (toliau – LAVĮ), dalies mažėjimas, proc. – 23,6 

- Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš LAVĮ, dalis, palyginti su bendru paleistų asmenų skaičiumi, proc. – 50 

- Modernizuotų LAVĮ dalis nuo visų laisvės atėmimo vietų skaičiaus, proc. – 50 

- Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, proc. – 60 

- Asmenų, priskirtų bausmę atlikti lengvoje grupėje ir perkeltų į pusiaukelės namus, dalis nuo bendro nuteistųjų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo ir 

laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes pataisos namuose (kalėjime), skaičiaus, proc. – 36 

- Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, vykdančių resocializacijos funkcijas, dalis, proc. – 25 

- Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, dalis, proc. – 60        

 

13-002-08-

02-01 PP 

Modernizuoti 

bausmių vykdymo 

sistemos 

infrastruktūrą 

    
Numatomi 

asignavimai 

– 2 566,0 

 

Esamų inžinerinių 

statinių techninių 

savybių gerinimas  

Tęsti laisvės atėmimo vietų 

perimetro apsaugos sistemų 

modernizavimą Vilniaus 

pataisos namuose (toliau – 

Vilniaus PN), Alytaus 

1. Įvertinta įstaigų pateiktų techninių 

specifikacijų – 3 

2. Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijai pateiktas projekto planas 

Planavimo ir projektų 

skyrius, 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2022-09-01 
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pataisos namuose (toliau – 

Alytaus PN) ir Pravieniškių 

pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje (toliau – 

Pravieniškių PN-AK) 

(finansavimo paraiška) pagal 

patvirtintą pažangos priemonę 

3. Pasirašyta Alytaus PN perimetro 

apsaugos sistemų modernizavimo 

sutartis 

4. Pasirašyta Pravieniškių PN-AK  

antrojo sektoriaus perimetro 

apsaugos sistemų modernizavimo 

sutartis 

5. Įvertintas Vilniaus PN papildomas 

apsaugos techninių priemonių 

poreikis ir pasirašyta sutartis dėl 

naujų priemonių diegimo (vykdant 

Norvegijos finansuojamą projektą) 

 

Naujos kartos 

bausmių vykdymo 

įstaigos 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus iškėlimas iš 

miesto centrinės dalies į 

Šiaulių r. sav., Ginkūnų 

sen., Malavėniukų k.“ 

Viešojo ir privataus sektorių 

partnerystės komisijai pritarus 

investicijų projektui, inicijuotas 

privataus sektoriaus parinkimo 

viešasis pirkimas  

Planavimo ir projektų 

skyrius 

2022-12-01 

 

13-002-12-01 T – UŽTIKRINTI OPTIMALIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLĄ 

Vertinimo kriterijai: 

 

- Probacijos veiksmingumo lygis (atlikusių bausmę, baudžiamojo poveikio priemonę ir įvykdžiusių probacijos sąlygas asmenų dalis),  proc. – 78 

- Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmes ne pirmą kartą, dalis, proc. – 65 

- Dirbančių ir (ar) besimokančių nuteistųjų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – LPT) registre, dalis, proc. – 68 

- Besimokančių nepilnamečių, esančių LPT registre, dalis, proc. – 93  

- Nuteistųjų, esančių LPT registre, dalyvavusių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 33  

- Baigusių elgesio keitimo programas asmenų, esančių LPT registre, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų, proc. – 94  

- LPT prižiūrimų nepilnamečių, sėkmingai baigusių užimtumo priemones, nukreiptas į socialinių įgūdžių ugdymą, dalis, proc. – ne mažiau kaip 65  

- Pradėtų ikiteisminių tyrimų probuojamiesiems lygis (dalis probuojamų asmenų, kuriems pradėtas ikiteisminis tyrimas), proc. – ne daugiau kaip 7,5  

- Nuteistųjų, vengusių probacijos ar bausmės vykdymo, taip pat nuteistųjų už priežiūros metu padarytas nusikalstamas veikas dalis nuo visų prižiūrimų asmenų 

skaičiaus, proc. – 2,9  

- Vienam LPT darbuotojui tenkantis prižiūrimų asmenų skaičius – 35  

- Asmenų, esančių LPT registre, atlyginusių nusikalstama veika padarytą materialinę žalą, dalis nuo bendro tokį įsipareigojimą turinčių asmenų skaičiaus, proc. 

– 66 



3 
 

- Probuojamųjų ir nuteistųjų laisvės apribojimo bausme, stebimų elektroninio stebėjimo priemonėmis, dalis, proc. – 15 

- Vidutinis asmenų (nuteistųjų), kuriems taikyta buvimo ir judėjimo kontrolė, skaičius – 2160 

- LAVĮ laikomų asmenų, dalyvaujančių elgesio keitimo programose, dalis, proc. – 60 

- LAVĮ laikomų asmenų, baigusių elgesio keitimo programas, dalis nuo visų programose dalyvaujančių asmenų skaičiaus, proc. – 90 

- LAVĮ laikomų asmenų, besimokančių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo skaičiaus, proc. – 75 

- Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine veikla LAVĮ laikomų asmenų dalis nuo visų laikomų LAVĮ asmenų skaičiaus, proc. – 50 

- Bausmių vykdymo sistemos personalo, apmokyto taikyti praktikoje dinaminės apsaugos metodą, dalis proc. – 30 

- Sumažėjęs visuomenės įsitikinimas, kad bausmių vykdymo sistema korumpuota (gyventojų, manančių, kad bausmių vykdymo sistema korumpuota, dalis), 

proc. (2020 m. – 72 proc.) – 58 

- Kursantų, besimokančių pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, įgijusių pataisos pareigūno kvalifikaciją, dalis, proc. – 97 

 

13-002-12-01-

01 TP 

Vykdyti 

probaciją ir 

didinti jos 

efektyvumą 

Priemonę vykdo LPT pagal savo 2022 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo 

kriterijus 

8 587,0 

13-002-12-01-

02 TP 

Užtikrinti 

veiksmingą 

elektroninio 

monitoringo 

vykdymą 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – KD) ir KD kartu su 

pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 

1 050,0 

Įvertinti teisinį reguliavimą 

dėl elektroninio 

monitoringo priemonių 

naudojimo nuteistiesiems 

stebėti ir atlikti reikiamus 

pakeitimus 

1. Atliktas teisinio reguliavimo  

vertinimas – 1 

2. Atlikti elektroninį monitoringą 

reguliuojančių teisės aktų būtini 

pakeitimai – 100 proc.  

 

Skaitmeninio 

monitoringo skyrius 

KD struktūriniai 

padalinai pagal 

veiklos sritis 

2022-06-15 

 

13-002-12-01-

03 TP 

Vykdyti 

veiksmingą 

nuteistųjų 

resocializaciją 

KD kartu su LAVĮ vykdomi veiksmai: 72 834,0 

Organizuoti mokomąją 

stažuotę į Europos Sąjungos 

šalių valstybių 

(pasirinktinai) bausmių 

vykdymo institucijas 

geriausios praktikos 

pavyzdžiams darbui su 

priklausomybes turinčiais 

asmenimis LAVĮ perimti 

 

1. Suorganizuotas mokomasis vizitas 

2. Specialistų, išmokytų dirbti pagal 

konkrečią praktiką, kuri taikoma 

užsienio šalyje priklausomybės ligų 

srityje, skaičius – ne mažiau kaip 20 

Resocializacijos 

skyrius, 

Sveikatos priežiūros 

skyrius, 

Saugumo valdymo 

skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2022-11-01 

2022-12-01 
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Parengti LAVĮ darbuotojus 

konsultuoti priklausomybių 

klausimais 

1. Išmokytų darbuotojų skaičius – ne 

mažiau kaip 25 

2. Konsultuotų priklausomybes 

turinčių priklausomų nuteistųjų ir 

suimtųjų LAVĮ 

skaičius – ne mažiau kaip 1 000 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2022-07-01 

 

2022-12-31 

  

Aprūpinti LAVĮ  narkotinių 

ir psichotropinių priemonių 

nustatymo ir identifikavimo 

priemonėmis 

1. LAVĮ perduotų priemonių, skirtų 

narkotinėms ir psichotropinėms 

medžiagoms identifikuoti, skaičius – 

2 000 

2. LAVĮ bei LPT perduotų 

vienkartinių testų, skirtų narkotinių 

ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo faktui nustatyti, vnt. – 

7 000. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2022-11-01 

 

Organizuoti programos, 

skirtos nuteistųjų ir suimtųjų 

socialiniams įgūdžiams 

lavinti, parengimą bei 

vykdymą Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje ir Panevėžio 

pataisos namuose 

1. Įsigytų programų skaičius – 1 

2. Programoje dalyvavusių ir ją 

baigusių asmenų skaičius – 120 

Resocializacijos 

skyrius 

2022-07-01 

2022-12-15 

 

Organizuoti personalo, 

organizuojančio ir  

vykdančio nuteistųjų  

užimtumą ir įdarbinimą, 

funkcijų diferencijavimą 

1. KD įsteigtų padalinių, atsakingų 

už nuteistųjų profesinio orientavimo 

organizavimą ir nuteistųjų 

įdarbinimo pataisos įstaigos viduje ir 

už pataisos įstaigos ribų 

koordinavimą, skaičius – 1 

2. LAVĮ resocializacijos skyriuose 

suformuotų komandų (grupių), 

atsakingų už nuteistųjų bei suimtųjų 

užimtumą (bendrojo ugdymo, 

profesinio mokymo, aukštojo 

mokslo, dalyvavimo kultūrinėje, 

švietėjiškoje, sporto veikloje), 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius,  

Veiklos organizavimo 

skyrius 

 

 

 

2022-07-01 
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skaičius – ne mažiau kaip po  

1 komandą (grupę) kiekvienoje 

LAVĮ 

3. Paskirtų savanorių koordinatorių 

skaičius LAVĮ – ne mažiau kaip 1 

kiekvienoje įstaigoje (sektoriuje) 

4. Nevyriausybinių organizacijų ir 

savanorių vykdomų iniciatyvų 

didinimas – ne mažiau kaip 20 proc.    

5. Pasiūlyta ir įgyvendinta iniciatyvų 

dėl dirbančių ar kita individualia 

darbine, kūrybine veikla užsiimančių 

pataisos įstaigose laikomų asmenų 

skaičiaus didinimo – ne mažiau  

kaip 2 

 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Skyrius, atsakingas už 

nuteistųjų įdarbinimą 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

 

 

2022-12-31 

Inicijuoti krizių įveikos 

specialistų veiklą LAVĮ, 

gerinant nuteistųjų 

(suimtųjų) savižudybių 

prevencijos, intervencijos ir 

postvencijos kokybę 

1. Įdarbintų krizių įveikos specialistų 

skaičius – ne mažiau kaip 1 

kiekvienoje LAVĮ 

2. Krizių valdymo komandos 

reagavimas į kiekvieną krizinę 

situaciją – 100 proc. 

3. Suteikta metodinė ir praktinė 

pagalba krizių valdymo srityje 

dirbantiems specialistams kiekvienu 

ypatingu kriziniu atveju – 100 proc.  

Resocializacijos 

skyrius 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

Saugumo valdymo 

skyrius 

LAVĮ 

 

2022-12-31 

 

Didinti neįgaliųjų nuteistųjų 

ir suimtųjų dalyvavimo 

galimybes resocializacijos 

procesuose  

 

   

1. Atliktas esamos situacijos 

vertinimas ir parengta pažyma su 

siūlymais bei rekomendacijomis 

(atsižvelgiant į turimus resursus ir 

realias galimybes) – 1 

2. Įgyvendinta rekomendacijų dalis – 

100 proc.   

Resocializacijos 

skyrius ir esant 

būtinybei kiti KD 

padaliniai  

  

2022-05-10 

 

 

 

 

2022-12-31 

 

Įdiegti kompleksinį 

pagalbos asmenims, 

sergantiems priklausomybės 

ligomis, algoritmą 

1. Patvirtintas priklausomybės ligų 

gydymo ir reabilitacijos proceso 

algoritmas  

Resocializacijos 

skyrius 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

2022-10-01 
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2. Patvirtinti reabilitacijos centrų 

pavyzdiniai nuostatai 

3. Sukurtas intervencinių priemonių 

ir pagalbos mechanizmas (parengtas 

aprašas), taikomas asmenims,  

neatitinkantiems reikalavimų patekti 

į reabilitacijos centrą 

Siekiant optimizuoti 

reabilitacijos planavimo 

reglamentavimą, atlikti 

Individualaus socialinės 

reabilitacijos plano formos 

ir Individualaus socialinės 

reabilitacijos plano rengimo 

metodikos, patvirtintų 

Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2015 m. 

rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

V-313 „Dėl Individualaus 

socialinės reabilitacijos 

plano formos ir jo rengimo 

metodikos patvirtinimo“,  

reikiamus pakeitimus bei 

skaitmenizuoti individualių 

socialinės reabilitacijos 

planų rengimą ir 

įgyvendinimą 

1. Pakeistų teisės aktų skaičius – 1 

2. Inicijuotas planų 

skaitmenizavimas informacinių 

sistemų terpėje 

Resocializacijos 

skyrius 

2022-10-01 

 

Sukurti į aktualiausių 

nuteistojo rizikos veiksnių 

mažinimą ir apsauginių 

veiksnių didinimą nukreiptų 

resocializacijos priemonių 

matricą 

Sukurtų matricų skaičius – 1  Resocializacijos 

skyrius 

2022-10-01 
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Parengti atmintinę dėl 

informacijos rinkimo 

specifikos iš atitinkamo 

šaltinio, kurios naudojimas 

leistų užtikrinti 

nepilnamečių ir kartu su jais 

bausmę atliekančių asmenų 

iki 24 metų rizikos 

vertinimo tikslumą ir 

patikimumą  

Parengtų atmintinių skaičius – 1 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2022-11-01 

 

Kiekvienoje LAVĮ sukurti 

socialinio darbo ir 

psichologinės intervencijos 

komandą  

1. Sukurtų komandų skaičius – po 1 

kiekvienoje LAVĮ  

2. KD direktoriaus aprobuotas 

elgesio korekcijos programas 

baigusių asmenų dalis – ne mažesnė 

nei 90 proc. nuo programas 

pradėjusių asmenų skaičiaus  

Resocializacijos 

skyrius 

 

2022-11-01 

 

2022-12-31 

 

Parengti LAVĮ smurto 

prevencijos veiksmų  

algoritmą 

1. Parengtų algoritmų skaičius – 1 

2. Nuteistųjų (suimtųjų) kūno 

sužalojimų atvejų išaiškinamumo 

didėjimas – ne mažiau kaip 5 proc. 

 

Kriminalinės 

žvalgybos valdyba 

Resocializacijos 

skyrius 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2022-09-01 

2022-12-31 

 

Parengti dinaminio 

saugumo metodinį vadovą, 

kvalifikacijos kėlimo 

programas dinaminio 

saugumo tematika, 

dinaminio saugumo 

vystymo priemonių planą ir 

išmokyti taikyti praktikoje 

dinaminio saugumo metodą 

LAVĮ 

1. Parengtų metodinių vadovų 

skaičius – 1 

2. Parengtų kvalifikacijos kėlimo 

programų skaičius – 4  

3. Parengtų priemonių planų 

skaičius – 1 

4. LAVĮ personalo, išmokyto taikyti 

praktikoje dinaminio saugumo 

metodą, dalis – ne mažiau kaip 30 

proc. 

 

Resocializacijos 

skyrius 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2022-12-15 
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Pagal Kembridžo 

universiteto Kriminologijos 

instituto Pataisos įstaigų 

tyrimo centro MQPL 

vertinimo metodiką 

Vilniaus PN ir Pravieniškių 

PN-AK trečiajame 

sektoriuje atlikti pirminį 

gyvenimo kokybės pataisos 

įstaigose tyrimą ir parengti 

kokybės gerinimo 

priemonių planą 

1. Atliktų tyrimų skaičius – 1 

 

 

2. Parengtų gyvenimo kokybės 

gerinimo ir kriminalinės subkultūros 

apraiškų mažinimo priemonių planų 

skaičius – 1 

 

 

 

 

3. Plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

 

Resocializacijos 

skyrius 

 

Kalėjimų 

departamento prie 

Lietuvos Respublikos 

teisingumo 

ministerijos Mokymo 

centras (toliau – 

Mokymo centras)  

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

Saugumo valdymo 

skyrius 

Kriminalinės 

žvalgybos valdyba 

2022-11-01 

 

 

2022-11-30 

 

 

Atlikti laisvės atėmimo 

bausmę atliekančių 

nuteistųjų ir suimtųjų 

neformalių elgesio taisyklių 

(kriminalinės subkultūros) 

sklaidos LAVĮ masto tyrimą 

Atliktų tyrimų skaičius – 1 Resocializacijos 

skyrius 

2022-12-31 

 

Įgyvendinti Jungtinių Tautų 

komiteto prieš kankinimą 

2021 m. gruodžio 21 d.  

baigiamosiose pastabose dėl 

Lietuvos Respublikos 

ketvirtojo pranešimo pagal 

Jungtinių Tautų konvenciją 

prieš kankinimą ir kitokį 

žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį elgesį ir baudimą 

pateiktas rekomendacijas 

1. Įgyvendinta rekomendacijų 

 – 100 proc. 

2. Parengta ir Teisingumo 

ministerijai pateikta informacija apie 

rekomendacijų įgyvendinimą 

Saugumo valdymo 

skyrius 

Resocializacijos 

skyrius  

Planavimo ir projektų 

skyrius  

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

2022-10-01 
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LAVĮ  priemonę vykdo pagal savo 2022 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir vertinimo 

kriterijus  

13-002-12-01-

04 TP 

Užtikrinti 

laisvės 

atėmimo vietų 

optimalią 

veiklą bei 

modernizuoti jų 

infrastruktūrą ir 

veiklos 

metodus 

KD ir KD kartu su Mokymo centru vykdomi veiksmai: 6 199,0 

Parengti ir įgyvendinti KD ir 

jam pavaldžių įstaigų 

bendrąsias ir specialiąsias 

funkcijas vykdančių 

padalinių centralizavimo 

planus ir juos įgyvendinti 

1. Patvirtintų planų skaičius – 1 

2. Planuose numatytų priemonių 

įgyvendinimas nustatytais  

terminais – 100 proc.    

 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

2022-08-01 

2022-12-31  

Parengti ir įgyvendinti 

bausmių vykdymo sistemos 

įstaigų reorganizacijos – 

vieno juridinio asmens 

steigimo įgyvendinimo 

planą  

1. Parengtų planų skaičius – 1.   

2. Plano priemonių įgyvendinimas 

nustatytais terminais – 100 proc.    

Veiklos organizavimo 

skyrius ir esant 

būtinybei kiti KD 

padaliniai 

2022-06-01 

2022-12-31 

 

Vykdyti teisingumo 

ministro patvirtiną KD ir 

jam pavaldžių viešųjų 

juridinių asmenų valdomo, 

naudojamo ir disponuojamo 

turto inventorizavimo ir 

nekilnojamojo turto 

centralizavimo bei 

optimizavimo planą 

Plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas nustatytais  

terminais – 100 proc.   

Turto valdymo 

skyrius 

2022-11-15 

 

Plėsti pusiaukelės namų 

tinklą 

1. Parengtas Pusiaukelės namų 

įrengimo standartas 

2. Atidarytų pusiaukelės namų 

skaičius – ne mažiau kaip 1 

 

Turto valdymo 

skyrius 

Projektų ir planavimo 

skyrius 

2022-12-23 

 

2022-12-31  

Parengti ir su socialiniais 

partneriais suderinti pataisos 

pareigūnų tarnybinių 

uniformų ir skiriamųjų 

ženklų pavyzdžius, kursantų 

1. Parengtų ir Teisingumo 

ministerijai pateiktų projektų 

skaičius – 1  

2. KD direktoriaus priimtų teisės 

aktų skaičius – 1 

Turto valdymo 

skyrius 

2022-05-10 

 

 

2022-10-01 
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uniformų ir skiriamųjų 

ženklų pavyzdžius, 

patvirtinti uniformos 

išdavimo, dėvėjimo ir 

grąžinimo tvarką ir 

organizuoti pareigūnų 

aprūpinimą naujo pavyzdžio 

uniforma  

3. Įvykdytų viešųjų pirkimų 

skaičius – 1  

 

2022-12-31 

Atlikti analizę dėl nuteistųjų 

maitinimo paslaugos 

teikimo ūkio būdu 

galimybių ir tikslingumo 

visose LAVĮ 

1. Atlikta analizė dėl nuteistųjų 

maitinimo organizavimo ūkio būdu 

galimybių ir tikslingumo LAVĮ – 1 

2. Įgyvendinta pasiūlymų – 100 proc.   

 

Turto valdymo 

skyrius 

2022-07-01 

 

 

2022-12-01 

 

Inicijuoti nuteistųjų 

(suimtųjų) apiprekinimo 

paslaugos teikimo 

centralizuotą viešąjį pirkimą 

1. Parengtų viešajam pirkimui 

reikalingų dokumentų dalis – 100 

proc. 

2. Organizuotų viešojo pirkimo 

konkursų skaičius – 1   

3. Pasirašytos naujos nuteistųjų 

(suimtųjų) apiprekinimo paslaugos 

teikimo sutartys   

Turto valdymo 

skyrius 

 Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

2022-07-01 

 

 

2022-09-01 

 

2022-11-01 

 

Parengti 2022 metų KD 

priešgaisrinės saugos ir 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos priemonių planą ir 

vykdyti šio plano 

įgyvendinimo stebėseną 

1. Parengtas planų skaičius – 1 

2. Plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas nustatytais terminais 

– 100 proc. 

3. Parengtų ataskaitų skaičius – 1  

 

Turto valdymo 

skyrius 

2022-03-01 

2022-12-31 

 

Vykdyti Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo 

ministerijos ekstremaliųjų 

situacijų  2020 – 2023 metų 

prevencijos priemonių 

plane, patvirtintame 

Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos 

2022 metų priemonių plane 

suplanuotų priemonių 

įgyvendinimas nustatytais 

terminais – 100 proc.  

Turto valdymo 

skyrius 

2022-12-01 
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teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 

V-381 „Dėl Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo 

ministerijos ekstremaliųjų 

situacijų  2020 – 2023 metų 

prevencijos priemonių plano 

patvirtinimo“, numatytas 

priemones 

Patvirtinti teisės aktus ir 

priimti kitus sprendimus dėl 

LPT pavaldumo keitimo 

1. Parengtų ir priimtų teisės aktų 

dalis – 100 proc. 

2. Priimtų sprendimų veiklos 

organizavimo, finansų ir turto 

valdymo klausimais dalis – 100 proc. 

Veiklos organizavimo 

skyrius ir esant 

būtinybei kiti KD 

padaliniai 

2022-06-01 

 

Atlikti psichologinio 

mikroklimato tyrimus 

bausmių vykdymo sistemos 

įstaigose 

1. Atliktų tyrimų skaičius – 2. 

2. Įgyvendinti siūlymai dėl 

psichologinio mikroklimato 

gerinimo – 100 proc. 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

2022-11-30 

 

Atlikti psichologinių 

paslaugų prieinamumo 

bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojams analizę 

1. Atliktų analizių skaičius – 1 

2. Įgyvendintų analizės 

rekomendacijų dalis – 100 proc. 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

2022-07-01 

2022-12-30 
 

Įgyvendinti bausmių 

vykdymo sistemos 

darbuotojų psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos ir savižudybių 

prevencijos programose 

numatytas priemones  

Įgyvendintų programose numatytų 

priemonių dalis – 100 proc. 

 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

2022-12-31 

 

Atlikti parengiamuosius 

darbus, reikalingus 

pereinant prie dokumentų 

valdymo bendrosios 

Atliktų parengiamųjų darbų 

dalis – 100 proc.  

Veiklos organizavimo 

skyrius 

2022-12-31 
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informacinės sistemos 

(DBSIS) 

Parengti antrosios kartos 

informacinės sistemos 

KADIS techninę 

specifikaciją ir atlikti šios 

sistemos kūrimo paslaugos 

įsigijimo viešąjį pirkimą 

1. Parengtų techninių specifikacijų 

skaičius – 1 

2. Atliktų viešųjų pirkimų  

skaičius – 1    

Veiklos organizavimo 

skyrius 

2022-07-01 

 

2022-12-31 
 

Atlikti nusikalstamų veikų, 

susijusių su neteisėta 

narkotinių ir psichoaktyvių 

medžiagų apyvarta, analizę 

ir numatyti tokių veikų 

latentiškumo mažinimo 

priemones 

1. Atlikta analizė – 1 

2. Įgyvendintų priemonių dalis – 

100 proc.  

 

 

 

Kriminalinės 

žvalgybos valdyba 

2022-06-15 

2022-12-31 

 

 

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. Įgyvendintų priemonių dalis – 

100 proc. 

2. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarijai pateiktų 

grėsmių vertinimo pranešimų 

skaičius – 2 

Kriminalinės 

žvalgybos valdyba 

2022-06-25 

 

2022-07-01 

 

Vykdyti šifrų paskirstymo 

kontrolės punktų įsteigimo 

(faktinės veiklos) 

procedūras 

Įsteigtų šifrų paskirstymo kontrolės 

punktų skaičius – ne mažiau kaip 2 

Kriminalinės 

žvalgybos valdyba 

2022-12-31 
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Parengti korupcijos 

prevencijos bausmių 

vykdymo sistemoje 

priemonių planą ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

programas korupcijos 

pasireiškimo būdų ir 

mechanizmų, korupcijos 

žalos, pranešėjų apsaugos 

sistemos ir kitais korupcijos 

prevencijos klausimais 

1. Parengtų priemonių planų  

skaičius – 1 

2. Įgyvendintų korupcijos 

prevencijos bausmių vykdymo 

sistemoje priemonių plane numatytų 

priemonių dalis – 100 proc. 

3. Parengtų kvalifikacijos 

tobulinimo programų skaičius – 2  

Imuniteto skyrius 

 

Imuniteto skyrius 

 

 

 

Imuniteto skyrius 

Mokymo centras 

2022-05-01 

 

2022-12-31 

 

 

 

2022-12-31 

 

Atlikti KD ir jam pavaldžių 

įstaigų personalo 

patikimumo vertinimą 

Atliktų vertinimų skaičius – 1  Imuniteto skyrius 2022-12-01 

 

Parengti ir patvirtinti teisės 

aktus, reglamentuojančius 

bausmių vykdymo sistemos 

išorinę ir vidinę 

komunikaciją 

Patvirtintų teisės aktų skaičius – 1 

 

Komunikacijos 

skyrius 

2022-03-31 

 

Vykdyti bausmių vykdymo 

sistemos įvaizdžio gerinimo  

viešinimą  

Viešinimo priemonių skaičius – ne 

mažiau kaip 12  

Komunikacijos 

skyrius  

Mokymo centras 

2022-12-01 

 

Viešųjų pirkimų, kurių vertė 

didesnė nei 4 000 eurų su 

PVM ir kurie priskiriami 

vienetiniams pirkimams, 

procedūrų vykdymas KD 

kaip centrinėje 

perkančiojoje organizacijoje 

Pirkimų, kurių vertė viršija didesnė 

nei 4 000 eurų su PVM ir kurie 

priskiriami vienetiniams pirkimams, 

procedūrų vykdymo KD dalis – 100 

proc. 

Centralizuotas viešųjų 

pirkimų skyrius 

2022-12-31 

 

Siekiant prekių ir paslaugų 

pirkimo procedūrų 

paspartinimo, į bausmių 

vykdymo sistemos centrinės 

Naujų pirkimo modulių 

skaičius – 3  

Centralizuotas viešųjų 

pirkimų skyrius 

2022-12-01 
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perkančiosios organizacijos 

katalogą įtraukti naujus 

pirkimo modulius (prekių ir 

paslaugų grupes)   

 

Padidinti žaliojo kurso 

viešųjų pirkimų skaičių 

 

Viešųjų pirkimų, kuriuose galima 

nustatyti aplinkosaugos kriterijus, 

vertės dalis – ne mažiau kaip 50 proc. 

Centralizuotas viešųjų 

pirkimų skyrius 

2022-12-31 

 

Apibendrinti sukauptus KD 

ir jam pavaldžių įstaigų 

2022 metų pirmojo 

pusmečio valstybės 

biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo duomenis pagal 

patvirtintas programas, 

finansavimo šaltinius ir 

atlikti analizę pagal 

asignavimų nepanaudojimo 

priežasčių grupes 

Atliktų analizių skaičius – 1 Finansų skyrius 2022-08-20 

 

Vykdant Finansų valdymo 

pažangos stebėjimą, 

išanalizuoti KD ir jam 

pavaldžių įstaigų sutartinių 

įsipareigojimų, numatytų 

pasirašytose sutartyse su  

Nacionalinio bendrųjų 

funkcijų centru, vykdymą  

1. Atliktų analizių skaičius – 1  

2. Įgyvendintų analizėje pateiktų 

rekomendacijų dalis – 100 proc. 

Finansų skyrius 2022-06-30 

 

Siekiant užtikrinti teisingą 

važiavimo į tarnybos vietą ir 

iš jos išlaidų kompensavimo 

tvarkos aprašo taikymą, 

atlikti pavaldžių  

įstaigų pirmo ataskaitinio 

laikotarpio važiavimo į 

1. Atliktų patikrinimų skaičius – 7 

2. Patikrinimo metu tikrintų prašymų 

dalis – ne mažiau kaip 30 proc.    

3. Įgyvendintų analizės 

rekomendacijų dalis – 100 proc. 

Finansų skyrius 2022-08-30 
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tarnybos vietą ir iš jos 

išlaidų kompensavimo 

patikrinimą 

Įsigyti ir sveikatos 

priežiūros padaliniams 

perduoti trūkstamą 

medicininę įrangą  

Įsigytos ir perduotos trūkstamos 

medicininės įrangos dalis – ne 

mažiau 90 proc. 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

Turto valdymo 

skyrius 

 Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius  

2022-12-31 

 

Didinti virusinio C hepatito 

specifinio gydymo 

prieinamumą LAVĮ 

laikomiems asmenims 

Asmenų, gaunančių specifinį 

gydymą dėl virusinio C hepatito,  

dalis nuo visų asmenų, kuriems 

patvirtinta virusinio C hepatito 

diagnozė, skaičiaus – ne mažiau kaip 

90 proc. 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

2022-12-31 

 

Didinti ŽIV / AIDS 

specifinio gydymo 

prieinamumą LAVĮ 

laikomiems asmenims 

Asmenų, gaunančių specifinį ARV 

gydymą, dalis nuo visų asmenų, 

kuriems patvirtinta ŽIV diagnozė, 

skaičiaus – ne mažiau kaip 90 proc. 

Sveikatos priežiūros 

skyrius 

2022-12- 31 

 

Atlikti KD pavaldžių įstaigų  

patalpų prioritetinių 

remonto darbų poreikio 

analizę ir vykdyti 2022 metų 

remonto išlaidų plano, 

patvirtinto Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 

2022 m. kovo 29 d. įsakymu 

Nr. V-84 „Dėl 2022 m. 

remonto išlaidų plano 

patvirtinimo“, stebėseną  

1. Atliktų analizių skaičius – 1 

2. Parengtų ataskaitų skaičius– 2  

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

2022-08-01 

2022-12-01 
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Vykdyti biudžeto lėšų 

panaudojimo stebėseną ir 

kontrolę  

Parengta ataskaitų skaičius – 2 Planavimo ir projektų 

skyrius 

2022-12-01 

 

Pakeisti teisės aktus, 

reguliuojančius nuteistųjų 

skirstymą ir didžiausią 

LAVĮ laikomų asmenų 

skaičių bei kategorijas 

Priimtų teisės aktų skaičius – ne 

mažiau kaip 2 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2022-10-15 

 

Išanalizuoti ir išgryninti 

saugumo valdymo 

pareigūnų vykdomas 

funkcijas, siekiant atsisakyti 

nebūdingų, ir parengti 

tipinius (pavyzdinius) 

pareigybių aprašymus 

Patvirtintų tipinių (pavyzdinių) 

pareigybių aprašymų dalis – 

100 proc.  

Saugumo valdymo 

skyrius 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

2022-12-01 

 

Optimizuojant veiklos 

procesus ir tobulinant teisinį 

reglamentavimą saugumo 

valdymo srityje, parengti  

LAVĮ  apsaugos ir 

priežiūros instrukcijos bei 

kitų reikiamų teisės aktų 

pakeitimus 

Priimtų veiklos procesus 

optimizuojančių teisės aktų  

skaičius – ne mažiau kaip 2 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2022-12-01 

 

Išanalizuoti galimybes ir 

rinkoje esančias technines 

priemones, skirtas 

narkotinėms medžiagoms 

aptikti (nustatyti), bei 

įvertinti galimybes aprūpinti 

LAVĮ tokiomis 

priemonėmis, kurios leistų 

efektyviau aptikti (nustatyti) 

narkotines medžiagas ir 

pakeistų šiuo metu 

Atliktų rinkos analizių skaičius – 1 Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2022-10-01 
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naudojamus vienkartinius 

testus 

Aprūpinti LAVĮ prietaisais, 

skirtais neteisėtai 

naudojamoms ryšio 

priemonėms aptikti  

Įsigytų ir perduotų LAVĮ prietaisų 

skaičius – 10 

 

Saugumo valdymo 

skyrius 

2022-12-01 

 

Atlikti saugumo valdymo 

LAVĮ  kontrolę ir pareigūnų 

praktinius mokymus dėl 

specialiųjų priemonių 

naudojimo ir nuteistųjų 

pabėgimo iš laisvės 

atėmimo įstaigų prevencijos 

algoritmų taikymo 

1. Atliktų veiklos patikrinimų 

skaičius – ne mažiau kaip 11 

2. Organizuotų bendrųjų kratų, 

pasitelkiant kinologus su 

tarnybiniais šunimis, skaičius – ne 

mažiau kaip 3 

3. Organizuotų bendrųjų kratų, 

pasitelkiant KD prevencinės grupės 

pareigūnus, skaičius – ne mažiau 

kaip 5 

4. Organizuotų mokymų skaičius – 

ne mažiau kaip 2 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2022-12-31 

 

Užtikrinant nuolatinio 

vaizdo registratorių 

naudojimą, patobulinti 

vaizdo registratorių 

naudojimo teisinį 

reglamentavimą, aprūpinti 

papildomais vaizdo 

registratoriais LAVĮ ir 

įgyvendinti šių registratorių 

naudojimo kontrolės 

priemones 

1. Priimtų teisės aktų skaičius – 1  

2. Įsigytų ir perduotų įstaigoms  

vaizdo registratorių skaičius – 200  

3. Atliktų vaizdo registratorių 

naudojimo patikrinimų skaičius – ne 

mažiau kaip 3 kiekvienoje LAVĮ  

4. Fizinės prievartos ir specialiųjų 

priemonių panaudojimo atvejų, 

užfiksuotų vaizdo registratoriais, 

skaičius – ne mažiau kaip 90 proc.  

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

2022-12-31 
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Įsigyti kinologinei veiklai  

reikalingas priemones ir 

tarnybinius šunis 

1. Įsigytų tarnybinių šunų 

skaičius – 3 

 

2. Visų bausmių vykdymo sistemos 

kinologų ir tarnybinių šunų, 

aprūpintų visomis būtinomis 

priemonėmis (dresuoti, 

transportuoti, priežiūrai ir pan.), 

dalis – 100 proc. 

Saugumo valdymo 

skyrius 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2022-07-01 

 

2 

022-12-01 

  

Patvirtinti ir įgyvendinti 

pataisos pareigūnų 2022 

metų kvalifikacijos 

tobulinimo plano priemones 

1. Patvirtintų planų skaičius – 1  

2. Nustatytais terminais įgyvendintų 

plane numatytų priemonių dalis – 

100 proc.  

Veiklos organizavimo 

skyrius  

Mokymo centras 

2022-12-31 

 

Mokymo centras priemonę vykdo pagal savo 2022 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus, terminus ir 

vertinimo kriterijus  

13-002-12-01-

05 TI 

Alytaus 

pataisos namų 

bendrabučio 

Nr. 2 

rekonstravimas 

KD kartu su Alytaus PN vykdomi veiksmai: 1 963,0 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Alytaus pataisos namų 

bendrabučio Nr. 2 

rekonstravimas“   

1. Teisingumo ministerijai pateiktas 

atnaujintas projekto aprašymas ir jo 

įgyvendinimo planas kartu su 

siūlymais dėl tolesnio įgyvendinimo 

2. Projekto įgyvendinimo dalis nuo 

projekto vertės – 47 proc. 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

 

2022-04-30 

 

 

 

2022-12-31 

 

 

Įgyvendinti 

2014–2021 

metų Europos 

ekonominės 

erdvės ir 

Norvegijos 

finansinių 

mechanizmų 

programos 

„Teisingumas ir 

vidaus reikalai“ 

KD kartu su KD pavaldžiomis įstaigomis vykdomi veiksmai: 8 988,0 

Įgyvendinti 2014–2021 

metų Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų 

programos „Teisingumas ir 

vidaus reikalai“ lėšomis 

finansuojamą projektą 

„Lietuvos bausmių 

Laiku įvykdytų projekto veiklų 

metinė dalis – 100 proc., iš jų:  

1. Atliktas viešasis pirkimas ir 

pasirašyta modulių Vilniaus PN 

užimtumo centrui įrengti  

pirkimo–pardavimo sutartis 

 

 

 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

 

 

 

2022-11-01 

 

 

 

 

 

2022-12-01 
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dalį Nr. 19 

„Pataisos 

tarnybos ir 

kardomasis 

kalinimas“ 

vykdymo sistemos kokybės 

gerinimas“ 

2. Nugriauti Vilniaus PN 

teritorijoje esantys garažai  

 

3. Įrengtas centralizuotas vaizdo 

stebėjimo postas KD ir Vilniaus PN 

ir prie jo prijungta Pravieniškių PN-

AK trečiojo sektoriaus vaizdo 

stebėjimo sistema 

 

 

4. Įrengtos Mokymo centro 

patalpos adresu: Antavilių g. 27A, 

Vilnius  

 

5. Įrengta lauko sporto aikštelė 

(stadionas) adresu: Antavilių g. 27, 

Antaviliai 

 

6. Paskirtas finansavimas ne 

mažiau kaip 1 projektui, skirtam KD 

bendradarbiavimo su 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

koncepcijai įgyvendinti, ir pasirašyta 

ne mažiau kaip 1 projekto 

įgyvendinimo sutartis 

 

 

7. Įsigytų patalpų  pusiaukelės 

namams skaičius – ne mažiau kaip 2 

 

 

 

 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius  

Skaitmeninio 

monitoringo skyrius 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

Mokymo centras 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

Mokymo centras 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

Resocializacijos 

skyrius 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

 

 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

Turto valdymo 

skyrius 

Veiklos 

organizavimo skyrius 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

 

 

2022-12-31 

 

 

 

 

 

 

2022-12-31 

 

 

 

2022-10-01 

 

 

 

2022-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-12-01 

 

 

 

 

 

 

2022-12-01 
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8. Parengtas Pravieniškių PN-AK 

trečiojo sektoriaus užimtumo centro 

statybos techninis projektas 

9. Atliktas viešasis pirkimas ir 

pasirašyta Nepilnamečių rizikos 

vertinimo instrumento START:AV 

elektroninio įrankio sukūrimo ir 

įdiegimo pirkimo–pardavimo 

sutartis 

 

Planavimo ir projektų 

skyrius 

Resocializacijos 

skyrius 

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

2022-10-01 

 

Iš viso asignavimų 99 621,0 

_____________________________________ 
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