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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

01-01-01 Vykdyti 

probacijos 

tarnybų registre 

esančių asmenų 

priežiūrą ir 

elgesio korekcijos 

priemones. 

Užtikrinti elektroninių stebėjimo 

priemonių naudojimo 

intensyvumą. 

Turimų elektroninių stebėjimo priemonių 

panaudojimo intensyvumas ne mažesnis 

kaip 90 proc. 

Probacijos 

skyrius 

2016-12-31 4 237,0 

 

Surengti geriausio probacijos 

tarnybų nepilnamečių 

resocializacijai ir (ar) teisės 

pažeidimų prevencijai skirto 

projekto konkursą. 

1. Surengtas konkurso ir projektų viešinimo 

renginys – 1. 

2. Viešinimo renginio dalyvių skaičius – 

40. 

3. Surengtas konkursas – 1. 

Probacijos  

skyrius  

2016-09-30 

Užtikrinti vienodus probacijos 

tarnybų pareigūnų darbo krūvius. 

 

1. Įvertinta probacijos tarnybų pareigūnų 

darbo krūvių atitiktis nustatytiems darbo su 

prižiūrimais asmenimis normatyvams ir 

parengta išvada – 1. 

2. Nustačius probacijos tarnybų darbo 

krūvių neatitiktį, optimizuota  probacijos 

tarnybų veikla.    

Probacijos  

skyrius 

2016-03-31 

 

 

 

2016-06-30 

Priemonę taip  pat vykdys apygardų probacijos tarnybos pagal savo 2016 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus 

ir vertinimo kriterijus. 

01-01-02 

 

 

Probacijos 

vykdymo 

koordinavimas ir 

probacijos 

sistemos 

Vykdyti bandomosios 

intervencinės programos 

„Intervencinė programa smurto 

pažeidėjams šeimoje“ aprobavimo 

procedūras.  

1. Aprobuotų intervencinių programų 

skaičius –1. 

2. Stebėsenų skaičius – 3. 

3. Pareigūnų, dalyvavusių atliekant 

stebėsenas, skaičius – 40. 

Probacijos  

skyrius  

2016-10-31 

 
112,0 

 



2 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

efektyvumo 

padidinimas. 

Išanalizuoti apygardos probacijos 

tarnybų funkcijas ir pateikti 

pasiūlymus dėl jų centralizavimo. 

1. Parengta apygardų probacijos tarnybų 

funkcijų analizės ataskaita – 1. 

2. Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijai (toliau – Teisingumo 

ministerija) pateikti argumentuoti siūlymai 

dėl funkcijų centralizavimo. 

Probacijos 

skyrius, Personalo 

skyrius 

 

2016-05-31 

Atlikti probacijos veiksmingumo 

stebėseną. 

Teisingumo ministerijai pateiktas 

konceptualus, argumentuotas ir inovatyvus 

pasiūlymas (iniciatyva), reikšmingai 

pagerinsiantis probacijos vykdymo procesą. 

Probacijos skyrius 2016-11-30 

Atlikti nuteistųjų individualios 

priežiūros probacijos tarnybose 

planavimo ir vykdymo analizę. 

1. Išanalizuotų individualių nuteistųjų 

priežiūros planų skaičius – 100. 

2. Parengta atliktos analizės pažyma – 1.  

3. Parengtos Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – Kalėjimų 

departamentas)  direktoriaus įsakymu 

patvirtintos rekomendacijos probacijos 

tarnyboms – 1. 

Probacijos  

skyrius  

2016-10-31  

Vykdyti socialinio tyrimo išvadų 

rengimo skatinimo priemones. 

 

 

1. Renginių (seminarų, konferencijų) 

socialinio tyrimo išvadų tema skaičius – 2.  

2 Pasitarimų su teisėsaugos institucijų 

atstovais, advokatūra skaičius – 5. 

3. Socialinio tyrimo išvadų taikymo 

praktikos analizių skaičius – 1. 

Probacijos  

skyrius,  

Resocializacijos 

skyrius 

2016-10-31 

Organizuoti elgesio keitimo 

programos „Tik tu ir aš“ 

efektyvumo vertinimo tyrimo 

atlikimą. 

1. Atliktas tyrimo atlikimo paslaugos  

pirkimas – 1. 

2. Parengtos rekomendacijos probacijos 

tarnyboms dėl elgesio keitimo programos 

„Tik tu ir aš“ taikymo – 1. 

Probacijos  

skyrius  

2016-10-31 

Atlikti probacijos tarnybų 

teritorinių padalinių tarnybinės 

veiklos patikrinimus. 

Parengtų patikrinimo pažymų su 

rekomendacijomis skaičius – ne mažiau 

kaip 10. 

Probacijos  

skyrius  

2016-11-30 

Surengti ne mažiau kaip 2 vieši 

komunikaciniai renginiai, 

kuriuose visuomenei pristatyta 

 Įvykdymas – 100 proc. Probacijos 

skyrius, 

Kalėjimų 

2016-12-16 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

probacijos sistema ir perteiktas jos 

pozityvumas.  

departamento 

patarėja (ryšiams 

su visuomene) 

Parengti atkuriamojo teisingumo 

priemonių taikymo analizę 

probacijos tarnybose. 

1. Parengta pažyma – 1. 

2. Pateikti pasiūlymai probacijos tarnyboms 

dėl atkuriamojo teisingumo priemonių 

efektyvesnio taikymo – ne mažiau kaip 2.  

Probacijos skyrius 2016-06-30 

2016-12-31 

Parengti ir vykdyti 

bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais skatinimo planą. 

1. Parengtas bendradarbiavimo skatinimo 

planas – 1. 

2. Plano įvykdymas – 100 proc. 

Probacijos skyrius 2016-12-16 

Įgyvendinti projektą 

„Nepilnamečių pakartotinio 

nusikalstamumo rizikos vertinimo 

sistemos diegimas“.      

1. Parengta projekto paraiška – 1.  

2. Sudaryta projekto įgyvendinimo sutartis. 

3. Projekto įgyvendinimo dalis – 15 proc.      

Probacijos skyrius 2016-06-30  

2016-11-30 

2016-12-31 

01-01-03 Įgyvendinti 

Norvegijos 

finansinių 

mechanizmų 

paramos 

programą 

„Pataisos, 

įskaitant bausmes 

be įkalinimo“. 

Tinkamai ir sėkmingai įvykdyti 

2016 m. numatytas veiklas, 

įgyvendinant 2009–2014 m. 

Norvegijos finansinio 

mechanizmo lėšomis 

finansuojamą programą LT14 

„Pataisos, įskaitant bausmes be 

įkalinimo“ (toliau – programa 

LT14).  

Panaudota ne mažiau kaip 95 proc.  

programai LT14 skirtų lėšų. 

Projektų valdymo 

skyrius 

2016-12-31 

 

 

Vykdyti programos LT14 

tiesioginio finansavimo projektą 

„Sudaryti sąlygas sumažinti 

Pravieniškių pataisos namų-

atvirosios kolonijos 3-iojoje 

valdyboje laisvės atėmimo 

bausmę atliekančių nuteistųjų 

pakartotinio nusikalstamumo 

atvejų skaičių“. 

Projekto įgyvendinimo dalis (panaudotus 

asignavimus dalijant iš bendros projekto 

vertės) – 80 proc. 

 

Projektų valdymo 

skyrius 

2016-12-31 

 

Vykdyti programos LT14 projektą 

„Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo 

pataisos įstaigose, skaičiaus 

sumažinimas įsteigiant 4 naujas 

Projekto įgyvendinimo dalis – 100 proc. Projektų valdymo 

skyrius 

2016-04-30 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

atviro tipo pataisos įstaigas“. 

Vykdyti programos LT14 projektą 

„Elektroninio stebėjimo priemonių 

taikymas lygtinai paleistiems 

nuteistiesiems“. 

Projekto įgyvendinimo dalis – 100 proc. Projektų valdymo 

skyrius 

2016-04-30 

Vykdyti programos LT14 projektą 

„Pataisos įstaigose sudarytos 

geresnės sąlygos pažeidžiamoms 

grupėms priskirtiems 

nuteistiesiems“. 

Projekto įgyvendinimo dalis – 100 proc. Projektų valdymo 

skyrius 

2016-04-30 

Vykdyti programos LT14  

projektą „Įkalinimo įstaigų 

personalo kompetencijų 

stiprinimas, skiriant daugiau 

dėmesio įkalintų asmenų 

mokymui“. 

Projekto įgyvendinimo dalis – 100 proc. Projektų valdymo 

skyrius  

2016-04-30 

Rengti naujo laikotarpio 

Norvegijos finansinio 

mechanizmo projektų siūlymus. 

Parengtų ir pateiktų Teisingumo 

ministerijai projektų siūlymų skaičius – ne 

mažiau kaip 3. 

Kalėjimų 

departamento 

direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

darbo grupė, 

Projektų valdymo 

skyrius, 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

2016-08-31 

01-02-01 Padidinti 

socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą. 

Organizuoti paklausios darbo 

rinkoje specialybės mokymus 

pasirinktoje pataisos įstaigoje.  

Išmokytų specialybės nuteistųjų skaičius – 

35. 

Resocializacijos  

skyrius 

2016-06-30 3 059,0 

 

 Sukurti ir pradėti įgyvendinti 

progresyvų nuteistųjų užimtumo 

modelį. 

Parengtas, pateiktas Teisingumo 

ministerijai ir pradėtas įgyvendinti 

kompleksinis nuteistųjų įdarbinimo 

modelis. 

Resocializacijos  

skyrius 

2016-03-31, 

2016-05-01 

Įrengti laisvės atėmimo vietose 

trumpalaikių pasimatymų 

patalpas, kuriose pasimatyme 

Įvykdyta nustatytu laiku – 100 proc.  Planavimo ir 

inovacijų skyrius,  

Priežiūros skyrius 

2016-03-31 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

dalyvaujantys asmenys 

neatskiriami vienas nuo kito, taip 

pat patalpas, pritaikytas pasimatyti 

su vaikais.  

Išmokyti pataisos pareigūnus 

elgesio su vaikais pasimatymų 

metu ypatumų, taip pat sukurti 

paprastas, aiškias, šiuolaikiškas ir 

lengvai prieinamas asmenų 

pasimatymų su nuteistaisiais 

sklaidos priemones (vaizdo 

siužetjuostes, informacinę 

medžiagą ir kt.). 

Įvykdyta nustatytu laiku – 100 proc. Priežiūros 

skyrius, 

Resocializacijos  

skyrius, Kalėjimų 

departamento 

patarėja (ryšiams 

su visuomene) 

2016-03-31 

Vykdyti pasirinktose laisvės 

atėmimo įstaigose nuteistiesiems 

(suimtiesiems) skiriamų 

drausminių poveikio priemonių ar 

paskatinimo priemonių skyrimo 

(neskyrimo) pagrįstumo 

patikrinimus. 

1. Atlikta patikrinimų ir parengta išvadų ir 

(ar) rekomendacijų – 2. 

2. Parengtas pristatymas Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų 

vadovams – 1. 

3. Laisvės atėmimo įstaigose laikomiems 

asmenims skirtų nuobaudų skaičiaus 

sumažėjimas – ne mažiau kaip 2 proc. 

Resocializacijos  

skyrius 

2016-10-31 

 

2016-11-30 

 

 

2016-12-31 

Rengti projektinius pasiūlymus 

siekiant Europos socialinio fondo 

finansavimo nuteistųjų ir suimtųjų 

resocializacijai tobulinti skirtoms 

veikloms.  

Pateikta projektinių pasiūlymų – 2. Resocializacijos  

skyrius 

1 mėn. po 

finansavimo 

konkurso 

paskelbimo  

Surengti statutinėse organizacijose 

dirbančių psichologų praktinę 

konferenciją krizių valdymo 

klausimais.  

1. Surengta konferencija – 1. 

2. Parengta ir Kalėjimų departamentui 

pavaldžioms įstaigoms išplatinta 

konferencijos medžiaga – 1.  

Resocializacijos  

skyrius 

2016-06-30 

Organizuoti ir koordinuoti 

įkalinimo įstaigose vykdomo 

socialinio projekto „Žalioji oazė“ 

veiklas. 

 

1. Parengtas projekto leidinys – 1. 

2. Organizuota projekto renginių bausmių 

vykdymo sistemos mastu – 3. 

3. Projekto veiklose dalyvaujančių 

nuteistųjų ir suimtųjų skaičius – ne mažiau 

kaip 300.  

Resocializacijos  

skyrius 

2016-09-30 

 

 

2016-12-31 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

Organizuoti Pakartotinio 

nusikalstamumo rizikos vertinimo 

metodikos „OASys“ mokslinį ir 

tekstinį redagavimą.  

1. Organizuotas paslaugos pirkimas – 1. 

2. Perduota Kalėjimų departamento 

pavaldžioms įstaigoms elektroninių leidinių 

– 20.  

Resocializacijos  

skyrius 

2016-09-30 

Vertinti socialinio tyrimo išvadų 

rengimo kokybę. 

1. Atliktų tikslinių patikrinimų skaičius – 

11. 

2. Organizuota mokymų socialinio tyrimo 

išvadų rengėjams – 2. 

3. Parengta ir išplatinta Kalėjimų 

departamentui pavaldžioms įstaigoms 

metodinių dokumentų (rekomendacijų) – 1. 

Resocializacijos  

skyrius 

2016-12-16 

 

2016-09-30 

 

2016-12-10 

Vertinti nuteistųjų individualių 

socialinės reabilitacijos planų 

rengimo ir vykdymo praktiką. 

1. Atliktų tikslinių patikrinimų skaičius – 

11. 

2. Parengta ir išplatinta Kalėjimų 

departamentui pavaldžioms įstaigoms 

metodinių dokumentų (rekomendacijų) – 1. 

3. Organizuota pasitarimų individualių 

socialinės reabilitacijos planų rengimo ir 

vykdymo klausimais – 1. 

Resocializacijos  

skyrius 

2016-08-31 

 

2016-09-30 

 

 

2016-10-31 

 

Nuteistų ir suimtų užsieniečių 

atskirties laisvės atėmimo 

įstaigose mažinimas.  

1. Atnaujinti esami leidiniai apie laikymo 

laisvės atėmimo įstaigose sąlygas, suimtųjų 

ir nuteistųjų teises bei pareigas anglų ir rusų 

kalbomis, atsižvelgiant į teisinės bazės 

pokyčius – 4.  

2. Parengtas labiausiai paplitusių frazių 

iliustratyvus leidinys – 1. 

Resocializacijos  

skyrius 

2016-09-30 

Priemonę taip pat vykdys laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2016 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir 

vertinimo kriterijus.     

01-02-02 Plėtoti bendrąją, 

atrankinę ir 

tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją laisvės 

atėmimo vietose, 

užtikrinti 

kompetentingų 

Aprūpinti pareigūnus, atliekančius 

narkotinių medžiagų kontrolę 

laisvės atėmimo vietose, 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų aptikimo testais, 

apsaugos priemonėmis, vaizdo 

registratoriais. 

1. Inicijuotų pirkimų skaičius – 3. 

2. Aprūpintų pareigūnų dalis – 100 proc. 

Priežiūros skyrius  

 

 

 

 

 

2016-11-30 68,0 

 

Vykdyti geriausių programų, Atrinktų ir vykdomų programų skaičius – 2. Resocializacijos  2016-12-31 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

valstybės 

institucijų, 

atliekančių 

narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų 

(prekursorių) 

apyvartos 

kontrolę, 

materialinį 

techninį 

aprūpinimą. 

skirtų plėtoti bendrąją, atrankinę ir 

(ar) tikslinę narkomanijos 

prevenciją, atranką ir finansuoti jų 

įgyvendinimą laisvės atėmimo 

vietose.  

skyrius 

Stiprinti agentūrinę veiklą ir 

bendradarbiavimą su policija, 

užkardant neteisėtą narkotikų 

apyvartą laisvės atėmimo vietų 

įstaigose. 

  

 

1. Organizuotas bendras Narkotikų, tabako 

ir alkoholio kontrolės departamento, 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro, 

Lietuvos teismo ekspertizės centro, 

Kalėjimų departamento ir laisvės atėmimo 

vietų pareigūnų pasitarimas – 1. 

2. Atsižvelgiant į pasitarimo rezultatus, 

parengtos rekomendacijos laisvės atėmimo 

vietoms –  1. 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2016-03-31 

01-02-04 Plėtoti specialistų, 

įgyvendinančių 

narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų 

(prekursorių) 

paklausos 

mažinimo 

priemones, 

rengimo ir 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

sistemą. 

Užtikrinti Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldžių įstaigų 

darbuotojų pasirengimą vykdyti 

kvalifikuotą nuteistųjų švietimą 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų prevencijos klausimais.  

1. Organizuoti tęstiniai darbuotojų 

mokymai darbui su motyvacine grupe – 1. 

2. Mokymų dalyvių skaičius – 30.  

Resocializacijos  

skyrius 

2016-09-30 6,0 

Surengti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų darbuotojų 

stažuotę Europos Sąjungos šalių 

bausmių vykdymo institucijose, 

kuriose vykdoma nuo narkotinių 

medžiagų priklausomų asmenų 

reabilitacija. 

1. Surengta stažuotė užsienyje – 1.  

2. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 

stažuotėje, skaičius – 10. 

3. Parengta ir išplatinta Kalėjimų 

departamentui pavaldžioms įstaigoms 

gerosios praktikos sklaidos dokumentų – 1. 

Resocializacijos  

skyrius 

2016-06-30 

Surengti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų 

specialistams  mokymus dėl naujai 

atsiradusių narkotinių medžiagų, 

taip pat  psichoaktyviųjų 

medžiagų paklausos mažinimo 

problematikos. 

1. Surengta mokymų – 2. 

2. Kalėjimų departamento ir pavaldžių 

įstaigų mokymų dalyvių skaičius – 2 grupės 

po 15 asmenų. 

Priežiūros skyrius 2016-09-30 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

01-02-05 Didinti 

tarnybinių šunų, 

naudojamų 

neteisėtai 

gabenamoms 

narkotinėms ir 

psichotropinėms 

medžiagoms bei 

jų pirmtakams 

(prekursoriams) 

ir tabako 

gaminiams 

aptikti, skaičių. 

Inicijuoti tarnybinių šunų įsigijimą 

ir kinologų su šunimis mokymą. 

1. Įsigytų tarnybinių šunų skaičius – 2. 

2. Organizuotų mokymų skaičius – 2. 

Priežiūros skyrius  2016-06-30 

2016-10-31 
2,0 

Parengti teisės aktus, 

reglamentuojančius kinologinę 

veiklą laisvės atėmimo vietose. 

1. Parengtas narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų išdavimo ir naudojimo tarnybinių 

šunų mokymui tvarkos aprašas – 1. 

2. Patvirtintos tarnybinių šunų maitinimo 

normos. 

Priežiūros skyrius  2016-05-31 

 

 

2016-04-30 

01-02-08 Rengti ir vykdyti 

laisvės atėmimo 

vietose socialinių 

įgūdžių lavinimo 

programas 

nuteistiesiems ir 

suimtiesiems. 

Atlikti Nuteistųjų socialinių 

įgūdžių ugdymo programos 

efektyvumo tyrimą. 

Aprobuota programa – 1. Resocializacijos  

skyrius 

2016-06-30 9,0 

Priemonę taip pat vykdys laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2016 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir 

vertinimo kriterijus.     

01-02-10 Organizuoti 

prevencinę 

priemonę „Teistų 

asmenų 

priežiūra“. 

 

 

 

Organizuoti bendrą prevencinę 

priemonę „Teistų asmenų 

priežiūra 2016“.  

Įgyvendinant prevencinę priemonę 

gyvenamosiose ar mokymosi vietose 

aplankytų nuteistųjų skaičius – 4 000. 

Probacijos skyrius  2016-05-31 4,0 

Priemonę taip pat vykdys apygardų probacijos tarnybos pagal savo 2016 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir 

vertinimo kriterijus.     

01-03-01 Vykdyti saugų ir 

veiksmingą 

laisvės atėmimo 

vietų valdymą. 

Diegti dokumentų valdymo 

sistemą Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose. 

Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų, 

kuriose įdiegta bendra dokumentų valdymo 

sistema, dalis – ne mažiau kaip 30 proc.  

 

Informacinių 

sistemų skyrius, 

Bendrasis skyrius, 

Projektų valdymo 

skyrius 

2016-10-31 36 763,0 

 

Sukurti sąlygas bausmių vykdymo 

procesui elektronizuoti. 

1. Atliktas lėšų poreikio ir kompiuterinės 

technikos atnaujinimo būtinumo Kalėjimų 

departamente ir pavaldžiose įstaigose 

Informacinių 

sistemų skyrius 

2016-06-30 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

vertinimas, siekiant sukurti sąlygas 

integraliai e. bylai ir e. procesams 

(e. prašymas, e. parduotuvė, 

e.  apsipirkimas, e. biblioteka, virtualus 

pasimatymas, telemedicina, distancinis 

mokymas ir darbas) bei procedūroms 

(daiktų ir maisto produktų, bausmės laiko 

skaičiavimo, taip pat nuteistųjų ir suimtųjų 

piniginių lėšų ir jų apyvartos apskaita) 

funkcionuoti. 

2. Parengtas valstybės investicijų projektas 

– 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-09-30  

Koordinuoti nuteistųjų perkėlimo į 

pusiaukelės namus procesą. 

Pusiaukelės namai užpildyti ne mažiau kaip 

95 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2016-12-31 

Didinti už pataisos įstaigos ribų 

(ne pataisos įstaigoje ir valstybės 

įmonėje „Mūsų amatai“) įdarbintų 

nuteistųjų skaičių. 

Ne pataisos įstaigoje ir valstybės įmonėje 

įdarbintų nuteistųjų skaičius padidintas ne 

mažiau kaip 5 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2016-12-31 

Didinti pataisos namų lengvojoje 

grupėje laikomų nuteistųjų 

skaičių. 

Pataisos namų lengvojoje grupėje laikomų 

nuteistųjų skaičiaus padidėjimas – 

100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2016-12-31 

Didinti asmenų, kuriems suteikta 

teisė be sargybos ar palydos 

išvykti už pataisos įstaigos ribų 

dėl dirbamo darbo pobūdžio ar 

mokymosi, skaičių. 

Nuteistųjų, kuriems suteikta teisė be 

sargybos ar palydos išvykti už pataisos 

įstaigos ribų, skaičiaus padidėjimas – 

50 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2016-12-31 

Koordinuoti nuteistųjų 

trumpalaikių išvykų į namus 

suteikimą. 

Nuteistųjų, kuriems suteikta teisė į 

trumpalaikę išvyką į namus, padidėjimas – 

50 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2016-12-31 

Priemonę taip pat vykdys laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2016 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir 

vertinimo kriterijus.     

01-03-02 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, 

priežiūrą ir 

Priemonę vykdys laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2016 metų veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir 

vertinimo kriterijus.     
14 240,0 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

materialinį 

aprūpinimą. 

01-03-03 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

tuberkuliozės 

prevenciją. 

Vykdyti laisvės atėmimo vietų 

įstaigų veiklos kontrolę 

tuberkuliozės prevencijos ir 

gydymo srityje.  

1. Parengta ir Tuberkuliozės registrui 

pateikta statistinė ataskaita – 1. 

2. Atlikta epidemiologinės situacijos 

analizė – 1. 

3. Atsižvelgiant į analizės rezultatus, 

parengtos rekomendacijos  Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų Sveikatos 

priežiūros tarnybų specialistams – 1. 

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2016-12-16 

 
180,0 

 

Aprūpinti laisvės atėmimo vietų 

įstaigas vaistais tuberkuliozei 

gydyti. 

1. Atliktas viešasis pirkimas vaistams nuo 

tuberkuliozės įsigyti – 1. 

2. Įstaigų aprūpinimo vaistais tuberkuliozei 

gydyti dalis – 100 proc.  

Sveikatos 

priežiūros skyrius  

2016-12-16 

Priemonę taip pat vykdys Laisvės atėmimo vietų ligoninė ir kitos laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2016 metų 

veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir vertinimo kriterijus.     

01-03-04 Vykdyti 

ŽIV/AIDS, 

lytiškai plintančių 

infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų 

ligų prevenciją, 

profilaktiką ir 

gydymą. 

Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų 

ištyrimo dėl virusinių hepatitų, 

ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų 

(atvykus į įstaigą ir profilaktiškai) 

paslaugos pirkimą.  

Atliktas viešasis pirkimas laboratorinių 

tyrimų paslaugai įsigyti – 1. 

 

 

Sveikatos 

priežiūros skyrius,  

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2016-12-16 515,0 

 

Aprūpinti laisvės atėmimo vietų 

įstaigas antiretrovirusiniais 

vaistais ŽIV gydyti. 

1. Antiretrovirusiniais vaistais gydytų 

asmenų skaičius – pagal nustatytą poreikį, 

100 proc. 

2. Laisvės atėmimo bausmės ar įkalinimo 

metu reguliarų gydymą gavusių asmenų 

skaičius – ne mažiau kaip 40.  

Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2016-12-31 

Priemonę taip pat vykdys Laisvės atėmimo vietų ligoninė ir kitos laisvės atėmimo vietų įstaigos pagal savo 2016 metų 

veiklos planuose patvirtintus veiksmus ir vertinimo kriterijus.     

01-03-05 Teikti teisės aktų 

nustatytas 

mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas  

Priemonę vykdys Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos pagal savo 2016 metų veiklos planuose patvirtintus 

veiksmus ir vertinimo kriterijus.     
1 659,0 

 



11 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

Pravieniškių 

gyvenvietei. 

01-03-06 Stiprinti bausmių 

vykdymo sistemos 

personalo 

administracinius 

gebėjimus. 

Priemonę vykdys Kalėjimų departamento Mokymo centras pagal savo 2016 metų veiklos plane patvirtintus veiksmus ir 

vertinimo kriterijus.     
896,0 

 

01-03-07 Koordinuoti 

laisvės atėmimo 

vietų veiklą, 

kontroliuoti 

bausmių 

vykdymo sistemos 

teisinės bazės 

nuostatų 

įgyvendinimą. 

Vykdyti bendras Kalėjimų 

departamento prevencinės grupės 

ir ikiteisminio tyrimo institucijų 

pareigūnų kratas laisvės atėmimo 

vietų įstaigose. 

Išvykų, kratų ir jų rezultatų aptarimų 

skaičius – ne mažiau kaip 3. 

 

Priežiūros skyrius  2016-12-16 2 375,0 

 

Bendradarbiaujant su 

Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentu, vykdyti 

praktinius civilinės saugos 

mokymus prevencinės grupės 

pareigūnams.  

1. Mokymų skaičius – 3. 

2. Mokymuose dalyvavusių pataisos 

pareigūnų skaičius – 30. 

Priežiūros skyrius  2016-12-16 

Inicijuoti bendrų veiksmų, 

susidarius ypatingai situacijai, 

plano rengimą su Viešojo 

saugumo tarnyba prie Vidaus 

reikalų ministerijos ir policija. 

1. Sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė. 

2. Parengtas bendrų veiksmų, susidarius 

ypatingai situacijai, planas – 1. 

 

Priežiūros skyrius  2016-12-16 

Vykdyti bendras Kalėjimų 

departamento, jam pavaldžių 

įstaigų ir Viešojo saugumo 

tarnybos pareigūnų specialiosios 

taktikos pratybas. 

Bendrų pratybų skaičius – ne mažiau kaip 

2. 

Priežiūros skyrius 2016-11-30 

Užtikrinti intensyvesnį vaizdo 

konferencinės įrangos naudojimą 

laisvės atėmimo vietų įstaigose. 

1. Atlikta vaizdo konferencijų įrangos 

naudojimo laisvės atėmimo vietų įstaigose 

analizė – 1. 

2. Organizuotas pasitarimas su 

Nacionalinės teismų administracijos 

atstovais – 1. 

3. Atsižvelgiant į analizės ir pasitarimo 

rezultatus, parengtos rekomendacijos – 1.  

Priežiūros skyrius  2016-12-16 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

Vykdyti pratybas laisvės atėmimo 

vietų įstaigose pagal ekstremalių 

situacijų planą. 

1. Stalo pratybų skaičius – 1. 

2. Praktinių pratybų skaičius – 1. 

Priežiūros skyrius  2016-10-31 

 

Užtikrinant Norvegijos finansinio 

mechanizmo programos LT14 

projekto „Sąlygos, numatančios 

įkalintų asmenų, atliekančių 

bausmę Pravieniškių pataisos 

namų-atvirosios kolonijos 3-iojoje  

valdyboje, pakartotinio 

nusikalstamumo mažinimą“ 

sklandų įgyvendinimą, organizuoti 

nuteistųjų perkėlimą iš 

Pravieniškių pataisos namų 3-iojo 

sektoriaus. 

Perkeltų nuteistųjų į Alytaus, Kybartų ir 

Vilniaus pataisos namus skaičius – 100. 

Priežiūros skyrius  2016-04-01 

Atlikti gaunamų pareiškimų, 

prašymų ir skundų analizę ir 

organizuoti pasitarimus laisvės 

atėmimo vietų įstaigose dėl 

paaiškėjusių problemų. 

1. Atliktų analizių skaičius – 4. 

2. Organizuotų pasitarimų skaičius – 4. 

Priežiūros 

skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius, Sveikatos 

priežiūros skyrius 

2016-10-31 

Atlikti Lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigų komisijų veiklos 

organizavimo ir priimamų 

sprendimų analizę. 

1. Pažymų apie Lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigų komisijų priimamus 

sprendimus skaičius – 4. 

2. Atliktų analizių skaičius – 1. 

3. Su analizės rezultatais supažindintų 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų 

komisijų narių skaičius – 100 proc. 

4. Parengtas nustatytų problemų ir gerosios 

praktikos apibendrinimas ir pateiktas 

Kalėjimų departamentui pavaldžioms 

įstaigoms – 1. 

Priežiūros skyrius  

 

2016-10-31 

 

Pertvarkyti imuniteto funkcijos 

vykdymą. 

1. Pateikta pasiūlymų dėl bausmių 

vykdymo sistemos pareigūnų, atsakingų už 

imuniteto veiklą, tiesioginio pavaldumo 

Kalėjimų departamentui – 1. 

2. Parengti teisės aktų projektai – 4. 

Imuniteto skyrius  

 

 

 

 

2016-05-31 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

Vykdyti antikorupcines priemones 

bausmių vykdymo sistemoje.  

1. Antikorupcinių  priemonių skaičius – 6. 

2. Priemonių dalyvių skaičius – ne mažiau 

kaip 150 darbuotojų. 

Imuniteto skyrius  

 

 

 

 

2016-11-30 

Įvertinti darbuotojų, nuteistųjų ir 

jų artimųjų požiūrį į korupciją, jos 

paplitimą ir atskleisti jų asmeninę 

patirtį šioje srityje. 

1. Atlikta darbuotojų, nuteistųjų ir jų 

artimųjų apklausa – 1.  

2. Parengtas apklausos apibendrinimas – 1.  

Imuniteto skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2016-11-30 

Išanalizuoti užsienio šalių patirtį, 

steigiant bausmių vykdymo 

sistemoje padalinius, vykdančius 

korupcijos prevenciją ir tyrimus. 

Atlikta analizė ir pateikta pasiūlymų 

Kalėjimų departamento vadovybei – 1.  

Imuniteto skyrius,  

Bendrasis skyrius 

 

2016-06-30 

 

Vertinti bausmių vykdymo 

sistemos kriminalinės žvalgybos 

padalinių veiklos teisinį 

reglamentavimą. 

 

1. Atlikta Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų pasiūlymų dėl 

kriminalinės žvalgybos padalinių veiklos 

tobulinimo analizė – 1. 

2. Parengtos analizės  išvados ir pristatytos  

Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

kriminalinės žvalgybos pareigūnams ir 

Kalėjimų departamento vadovybei. 

Kriminalinės 

žvalgybos 

informacijos 

skyrius   

2016-11-30 

Organizuoti specializuotus  

mokymus bausmių vykdymo 

sistemos kriminalinės žvalgybos 

padalinių pareigūnams 

kriminalinės žvalgybos 

legendavimo, dokumentų ir 

priemonių įforminimo, apskaitos 

ir panaudojimo klausimais. 

1. Parengta metodinė medžiaga – 1.  

2. Organizuota mokymų – 1. 

3. Mokymų dalyvių skaičius – 15.    

Kriminalinės 

žvalgybos 

informacijos 

skyrius  

2016-06-30 

Sukurti ir pradėti įgyvendinti 

kokybiškai naują sveikatos 

priežiūros modelį, integralų su 

bendra visuomenės sveikatos 

apsaugos sistema. 

Įvykdyta nustatytu laiku – 100 proc.  Sveikatos 

priežiūros skyrius  

 

2016-04-30, 

2016-08-31 

 Sukurti ir įdiegti Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių 

1. Parengta ir patvirtinta Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų rizikų 

Projektų valdymo 

skyrius 

2016-12-16  
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

įstaigų veikloje vidaus kontrolės ir 

kitų rizikų valdymo sistemą. 

 

 

valdymo metodika. 

2. Organizuotas rizikų valdymo proceso 

pirmasis ciklas. 

3. Įvykdyti Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų personalo mokymai rizikų 

valdymo klausimais – 2 grupės. 

Pasirengti sklandžiai įgyvendinti 

Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo kodekso ir Lietuvos 

Respublikos suėmimo vykdymo 

įstatymo pakeitimus. 

 

1. Parengtų teisės aktų projektų, 

įgyvendinančių Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodekso ir Lietuvos 

Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 

pakeitimus, dalis – 100 proc.  

2. Parengta pristatomoji medžiaga Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų personalui 

ir įkalintiems asmenims – 1. 

3. Vykdant šviečiamąjį darbą, apsilankyta 

11 įkalinimo įstaigų ir susitikta su 

darbuotojais bei nuteistaisiais 

(suimtaisiais). 

1. Priežiūros 

skyrius, Teisės 

skyrius  

2. Teisės skyrius 

 

 

3. Kalėjimų 

departamento 

direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

darbo grupė  

2016-10-31 

 

 

2016-03-31 

 

 

2016-12-31 

Išanalizuoti teisės aktus ir teismų 

praktiką bausmių ir suėmimo 

vykdymo srityje ir parengti 

metodines rekomendacijas dėl 

vienodo teisės taikymo. 

 

1. Parengta teismų praktikos apibendrinimų 

– 2. 

2. Vesti mokymai Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų darbuotojams – 4. 

3. Parengtos rašytinės rekomendacijos 

Kalėjimų departamentui pavaldžioms 

įstaigoms dėl teisės aktų taikymo vienodos 

praktikos – 5. 

Teisės skyrius 2016-12-16 

Įgyvendinti Europos komiteto 

prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį žmogaus 

orumą elgesį ar baudimą 

delegacijos 2012 m. lankymosi 

Lietuvos įkalinimo įstaigose 

ataskaitos rekomendacijas. 

1. Patikrinta, suteikiant metodinę ir praktinę 

pagalbą, įkalinimo įstaigų dėl Europos 

komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį žmogaus orumą 

elgesį ar baudimą rekomendacijų 

įgyvendinimo – 3 įstaigos. 

2. Įgyvendintų Europos komiteto prieš 

kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar 

žeminantį žmogaus orumą elgesį ar 

baudimą rekomendacijų dalis – 100 proc.  

Kalėjimų 

departamento 

patarėjas, 

Kalėjimų 

departamento 

direktoriaus 

pavaduotojai, 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių įstaigų 

2016-04-30 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

direktoriai  

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

Seimo kontrolieriaus įstaigos 2014 

m. ir 2015 m. ataskaitų dėl 

pažeidžiamų grupių žmogaus 

teisių padėties įkalinimo įstaigose 

(Marijampolės, Panevėžio 

pataisos namuose, Lukiškių 

tardymo izoliatoriuje-kalėjime, 

Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriuje-pataisos namuose) 

rekomendacijas. 

1. Patikrintų įkalinimo įstaigų dėl Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaigos 

2014 m. ir 2015 m. ataskaitų įgyvendinimo 

skaičius – 4 įstaigos. 

2. Įgyvendintų Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolieriaus įstaigos rekomendacijų dalis 

– 100 proc. 

Kalėjimų 

departamento 

patarėjas 

2016-12-31 

Plėtoti motyvavimo priemonių 

sistemą Kalėjimų departamente ir 

jam pavaldžiose įstaigose. 

1. Parengtas Kalėjimų departamento 

motyvavimo priemonių planas ir pradėtos 

įgyvendinti priemonės, padidinsiančios 

personalo motyvacijos lygį, individualiai 

spręsiančios darbuotojų demotyvacijos 

problemas, turėsiančios teigiamos įtakos 

siekiant mažinti personalo kaitą. 
2. Organizuotas mokslinis tyrimas 

„Bausmių vykdymo sistemos įvaizdžio 

tyrimas“. 

3. Renginių, kuriuose dalyvauta 

populiarinant pataisos pareigūno profesiją 

(profesijų, studijų parodose, mugėse ir 

pan.), skaičius – ne mažiau kaip 2. 

4. Organizuoti geriausių bausmių vykdymo 

sistemos pareigūnų rinkimai. 

Personalo 

valdymo skyrius 

2016-04-30 

 

 

 

 

 

 

2016-09-30 

 

 

2016-12-16 

 

 

 

 

 

Kreiptis į Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerijos 

instituciją dėl teisės vertinti 

asmens įgytas kompetencijas 

pagal pataisos pareigūno 

profesinio mokymo programą. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerijos Kalėjimų departamento 

akreditacija – 1.  

Personalo 

valdymo skyrius 

2016-07-31 

 

Užtikrinti sklandų naujų 1. Išanalizuoti mentorystės procesą Personalo 2016-06-30 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

darbuotojų adaptavimąsi bausmių 

vykdymo sistemoje. 

 

reglamentuojantys teisės aktai bei jų 

taikymo praktika ir parengta išvada – 1.  

2. Parengtas Bausmių vykdymo sistemos  

darbuotojų adaptacijos (mentorystės) 

proceso tvarkos aprašas – 1. 

 

valdymo skyrius  

 

2016-07-31 

Vertinti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų priimtus teisės 

aktus ir parengtus teisės aktų 

projektus. 

1. Atliktų analizių skaičius – 2. 

2. Pavaldžioms įstaigoms pateikta 

metodinių rekomendacijų dėl teisės aktų 

projektų rengimo – 2. 

Teisės skyrius 2016-10-31 

Vertinti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų vykdomas 

viešųjų pirkimų procedūras, 

identifikuojant šių procedūrų 

probleminius organizacinius 

aspektus. 

1. Atliktų patikrinimų skaičius – ne mažiau 

kaip 3. 

2. Parengta pažymų su išvadomis ir 

rekomendacijomis Kalėjimų departamentui 

pavaldžioms įstaigoms – 100 proc. 

patikrintų įstaigų. 

3. Atlikta laisvės atėmimo įstaigų vykdomų 

prekių ir paslaugų pirkimų iš valstybės 

įmonės „Mūsų amatai“ analizė ir pateikti 

siūlymai dėl jų didinimo, kurie sudarytų 

prielaidas (teisines ir organizacines) ne 

mažiau kaip 10 proc. padidinti pirkimus iš 

valstybės įmonės „Mūsų amatai“. 

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2016-11-30 

 

 

 

 

2016-04-30 

 

Centralizuoti prekių ir paslaugų 

viešojo pirkimo procedūras 

bausmių vykdymo sistemoje. 

Viešųjų pirkimų centralizavimo bausmių 

vykdymo sistemoje lygis – ne mažiau kaip 

90 proc.  

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2016-12-31 

 

Vykdyti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų veiklos 

kompleksinius patikrinimus. 

1. Atliktų patikrinimų skaičius – ne mažiau 

kaip 2. 

2. Parengta ataskaitų su išvadomis ir 

rekomendacijomis – 100 proc. patikrintų 

įstaigų. 

3. Teisingumo ministerijai pateikti 

pasiūlymai dėl Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų veiklos gerinimo ir 

valdymo optimizavimo.  

Kalėjimų 

departamento 

vyriausiasis 

patarėjas 

2016-11-30 

 

 

 

 

2016-12-16 

Įdiegti įslaptintos informacijos 1. Įdiegta duomenų apdorojimų sistema – Kriminalinės 2016-06-30 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

automatizuoto duomenų 

apdorojimo (toliau – ADA) 

sistemą ir tinklus Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų padaliniuose, 

vykdančiuose kriminalinę 

žvalgybą. 

100 proc. 

2. Vesti mokymai kriminalinės žvalgybos 

darbuotojams – 2 grupės.   

 

 

žvalgybos skyrius 

Organizuoti mokymus  

kriminalinės žvalgybos vykdymo, 

radikalizmo prevencijos ir 

apsaugos nuo nusikalstamo 

poveikio vykdymo klausimais. 

1. Mokymų skaičius – 4. 

2. Mokymuose dalyvaujančių  Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų 

darbuotojų skaičius – 100. 

3. Parengtos rekomendacijos Kalėjimų 

departamentui pavaldžioms įstaigoms 

radikalizmo prevencijos klausimais – 1.  

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2016-06-30 

 

 

2016-03-01 

Reglamentuoti Kalėjimų 

departamento informacinių 

sistemų veiklą. 

Patvirtinta informacines sistemas 

reglamentuojančių dokumentų – ne mažiau 

kaip 5. 

Informacinių 

sistemų skyrius 

2016-01-31 

Pateikti Teisingumo ministerijai, 

kaip KADIS valdytojai, 

pasiūlymus dėl informacinės 

sistemos vystymo. 

Pateikta pasiūlymų dėl informacinės 

sistemos vystymo – ne mažiau kaip 5. 

Informacinių 

sistemų skyrius 

2016-08-31  

Vykdyti parengiamuosius darbus 

dėl specialaus režimo, pagal kurį 

teikiami duomenys apie asmenį iš 

informacinės sistemos, modulio 

įdiegimo. 

1. Parengti modulio nuostatai – 1. 

2. Parengta modulio diegimo techninė 

specifikacija – 1. 

Informacinių 

sistemų skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos  

skyrius 

2016-07-31 

2016-08-31 

Modernizuoti intraneto modulį 

KADIS-I informacinėje sistemoje. 

Įdiegta nauja programinė įranga. Informacinių 

sistemų skyrius, 

Bendrasis skyrius, 

Kalėjimų 

departamento 

patarėja (ryšiams 

su visuomene) 

2016-08-31 

Atnaujinti elektroninio pašto 

paslaugą Kalėjimų departamente. 

Įdiegta nauja programinė įranga. Informacinių 

sistemų skyrius 

2016-06-30 

Pasirašyti bendradarbiavimo Pasirašytas susitarimas – 1. Informacinių 2016-07-31 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

susitarimą su Teisingumo 

ministerijos valdymo srities 

valstybės informacinės sistemos 

paslaugų teikėju. 

sistemų skyrius, 

Teisės skyrius 

Atlikti darbuotojų darbo 

užmokesčiui skirtų lėšų 

panaudojimo ir užimtų pareigybių 

analizę Kalėjimų departamente ir 

jam pavaldžiose įstaigose. 

Parengtų pažymų su išvadomis ir 

pasiūlymais dėl lėšų perskirstymo skaičius 

– 3. 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

2016-04-30 

2016-07-31 

2016-09-30 

Atlikti nuteistųjų, dirbančių ūkio 

darbus, darbo užmokesčiui skirtų 

lėšų panaudojimo ir šių asmenų 

skaičiaus analizę Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose laisvės 

atėmimo įstaigose. 

Parengtų pažymų su išvadomis ir  

pasiūlymais dėl lėšų perskirstymo skaičius  

– 3. 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

2016-04-30 

2016-07-31 

2016-09-30 

Optimizuoti finansinių ir 

materialinių išteklių valdymą 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose. 

1. 1. Atlikta biudžeto asignavimų 

panaudojimo analizė Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose įstaigose ir 

parengta išvada – 1. 

2. 2. Pateikti pasiūlymai Teisingumo 

ministerijai dėl racionalesnio ir taupesnio 

finansų ir kitų išteklių valdymo, kurie 

realiai leistų sutaupyti ne mažiau kaip 

10 proc. numatytų biudžeto asignavimų 

(ypač komunalinių paslaugų srityje), – ne 

mažiau kaip 3.  

Ūkio skyrius, 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

2016-11-30 

Tobulinti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų programos 

„Bausmių sistema“ vykdymo 

kontrolę. 

Atnaujinti programos vykdymo ataskaitos 

forma ir jos pildymo aprašas – 1.   

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

2016-11-30 

Atlikti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų 2015 m. 

konsoliduotų biudžeto vykdymo 

rinkinio analizę. 

Atlikta analizė ir parengtos išvados su 

rekomendacijomis – 1.  

 

Finansų skyrius 2016-03-31 

Atlikti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų 2015 m. 

Atlikta analizė ir parengtos išvados su 

rekomendacijomis – 1.  

Finansų skyrius 2016-08-31 
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

konsoliduotų finansinių ataskaitų 

rinkinio analizę. 

 

Užtikrinti Kalėjimų departamento 

darbuotojų saugos, sveikatos ir 

priešgaisrinės apsaugos nustatytus 

reikalavimus. 

 

1. Parengtas Kalėjimų departamento 

darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės 

saugos instrukcijų rengimo ir instruktavimo 

tvarkos aprašas – 1. 

2. Su tvarkos aprašu supažindintų asmenų 

skaičius – 100 proc. Kalėjimų departamento 

darbuotojų. 

Ūkio skyrius 2016-03-01  

Vykdyti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų ir valstybės 

įmonės nekilnojamojo turto ar jo 

dalies paskirties keitimo 

procedūras. 

Įregistruotas pagal teisės aktų reikalavimus 

ne mažiau kaip 4 pavaldžių juridinių 

vienetų nekilnojamasis turtas. 

Ūkio skyrius 

 

2016-12-16 

Parengti bausmių vykdymo 

sistemos specialiosios veiklos 

dokumentų saugojimo terminus. 

Parengta, suderinta su Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro tarnyba ir patvirtinta Bausmių 

vykdymo sistemos specialiosios veiklos 

dokumentų saugojimo terminų rodyklė – 1. 

Bendrasis skyrius  2016-06-01 

 

Inicijuoti užsienio valstybių 

gerosios praktikos pavyzdžių 

diegimą Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų veikloje. 

 

Parengtas Kalėjimų departamento pataisos 

pareigūnų dalyvavimo užsienio 

komandiruotėse ir mokymuose 

apibendrinimas su gerosios praktikos 

pavyzdžiais ir pateiktas Kalėjimų 

departamentui pavaldžioms įstaigoms – 1. 

Bendrasis skyrius 

ir kiti Kalėjimų 

departamento 

administracijos 

padaliniai 

2016-12-16 

Surengti Europos kalėjimų ir 

pataisos tarnybų organizacijos 

(EuroPris) Tarybos posėdį. 

1. Organizuotas tarptautinis renginys – 1. 

2. Renginio dalyvių skaičius – 15.  

Bendrasis skyrius  2016-09-30 

01-03-08 Vykdyti laisvės 

atėmimo vietų 

modernizavimo 

programą ir 

užtikrinti 

materialinės 

techninės bazės 

atnaujinimą. 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

iškėlimas iš miesto centrinės 

dalies į Malavėniukų kaimą 1, 

Ginkūnų seniūnija, Šiaulių 

rajonas“: 

1) parinkti įkalinimo įstaigos 

pastatų statybos darbų rangovą; 

2) pagal kompetenciją vykdyti 

Investicijų projekto įgyvendinimo dalis 

(panaudotus asignavimus dalijant iš 

bendros projekto vertės) – 33 proc.  

Planavimo ir 

inovacijų skyrius,  

Viešųjų pirkimų 

skyrius 

2016-12-31 5 177,0 

 



20 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai  ir  reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų) 

atliekamų statybos darbų 

priežiūrą. 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Marijampolės pataisos namų 

nuteistųjų bendrabučio 

rekonstravimas į kamerinio tipo 

patalpas“:  pagal kompetenciją 

vykdyti atliekamų statybos darbų 

priežiūrą. 

Investicijų projekto įgyvendinimo dalis – 

72 proc. 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

 

2016-12-31 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Kybartų pataisos namų pastatų 

šiluminių punktų ir šiluminių trasų 

rekonstravimas“: 

1) įsigyti statybos techninio ir 

darbo projekto rengimo paslaugą 

ir statybos techninio projekto 

ekspertizės paslaugą; 

2) vykdyti statybos techninio 

projekto rengimo priežiūrą. 

Investicijų projekto įgyvendinimo dalis – 

5 proc. 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

 

2016-12-31 

Vykdyti investicijų projektą ,,VĮ 

„Mūsų amatai“ gamybinės bazės 

modernizavimas“. 

Investicijų projekto įgyvendinimo dalis – 

10 proc. 

Ūkio skyrius, 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

2016-12-31 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Radijo ryšio blokavimo sistemos 

diegimas įkalinimo įstaigose“. 

Investicijų projekto įgyvendinimo dalis – 

100 proc. 

Priežiūros 

skyrius, 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius 

2016-12-31 

Vykdyti investicijų projekto 

,,Laisvės atėmimo vietų ligoninės 

Pravieniškių padalinio pastatų ir 

statinių rekonstravimas“ atliekamų 

projektavimo  ir statybos darbų 

priežiūrą. 

Investicijų projekto  įgyvendinimo dalis – 

17 proc. 

Planavimo ir 

inovacijų skyrius, 

Viešųjų pirkimų 

skyrius, Projektų 

valdymo skyrius 

2016-12-31 

 

Iš viso asignavimų programai 69 302,0 

_______________________________________________ 


