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E LIETtryOS RE SPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
{-lt--tl DIREKTORIUS

ISAI{YMAS
onr, xar,nnuq DEPARTAMENTUT PRrE LIETIMS RESPUBLIKOS TETSTNGUMO

MINISTERIJOS PAVALDZTU ISTATGU 2018 METV VETKLOS PLANU PATVTRTTNTMO

2018 m. birieliol$, Nr. PL- /
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. balandZio 27 d.

isakymo Nr. 1R-75 ,,Del Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
2018 metq veiklos plano patvirtinimo" 2 punkt4:

1. T v i rt i n u pridedamus:
1.1. Pravieni5kiq pataisos namq-atvirosios kolonijos 2018 metq veiklos plan4;
l.Z.Manjampoles pataisos namq 2018 metq veiklos planq;
1.3. Alytaus pataisos namq 2018 metq veiklos planq;
1.4. PaneveZio pataisos namq 2018 metq veiklos plan4;
1.5. Laisvès atemimo vietq ligonines 2018 metq veiklos plan4;
1.6. Luki5kiq tardymo izoliatoriaus-kalêjimo 2018 metq veiklos plan4;
1.7. Siauliq tardymo izoliatonaus 2018 metq veiklos plan4;
1.8. Vilniaus pataisos namq 2018 metq veiklos plan4;
1.9. Kybartq pataisos namq 2018 metq veiklos plan4;
1.10. Kauno nepilnameðiq tardymo izoliatoriaus-pataisos n¿rmq 2018 metq veiklos

plan4;
1.11. Kauno tardymo izoliatoriaus 2018 metq veiklos plan4;
1.12. Kauno apygardos probacijos tarnybos 2018 metq veiklos plan4;
1.13. Iüaipedos apygardos probacijos tarnybos 2018 metq veiklos plan4;
1.14. Paneveùio apygardos probacijos tamybos 2018 metq veiklos plan4;
1.15. Siauliq apygardos probacijos tamybos 2018 metq veiklos plan4;
1.16. Vilniaus apygardos probacijos tarnybos 2018 metq veiklos plan4;
1.17. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Mokymo centro 2018 metq veiklos planq.
2.Ip ar ei g o j u Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo

ministerijos pavaldZiq istaigq vadovus uZtikrinti jq vadovaujamq istaigq 2018 metq veiklos
planuose numatytr¿ priemoniq veiksmq ir jq vertinimo kriterijq vykdyme.

3.Pavedu:
3.1. Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

pavaldZioms istaigoms 2018 metq veiklos plan4 paskelbti istaigos interneto svetaineje;
3.2. Kalejimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus pavaduotojui, kuruojanðiam veiklos planavimo sriti, kontroliuoti Siuo isakymu
patvirtintq Kalejimq departamentui pavaldùi4istaigr¿ metiniq veiklos planr¿ vykdyme.
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PATVIRTINTA
Kalèjimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ¡ninjstplij os
direlforiaus 2018 

"1 $eref#&d lå
isakymu Nr. ffå*¡d

x¡,r,n¡riuu DEPARTAMENTO
PRIE LIETTryOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

MOI(YMO CENTRO 2018-VJU METU VETKLOS PLANAS

Priemonés
kodas

0r-03-06

Priemonès
pavadinimas

Stiprinti
bausmig
vykdymo
sistemos
personalo
administracinius
gebèjimus

fstaigos veiksmo
pavadinimas

Diegti inovatyvrus
bausmiq vykdymo
sistemos personalo
darbo ir mokymo
metodus
þlanuojama vykdant teisingumo
ministro nustat¡it4 I ir 3 uZduotis)

Proceso ir (ar) indèlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir reik5mès

1. Gautas kokybes vadybos sistemos
9001:2015 standarto sertifikatas - 1.

2. Pareng[as pataisos pareigüno elgesio ir
bendravimo standartas ir jo stebêsenos
(monitoringo) tvarka - 1.

Organizuoti, koordinuoti
ir vykdytl pataisos
pareigünq profesini
rengim4
þlanuojama vykdant teisingumo

3. Atliktos galimybiq studijos del pataisos
pareigüno profesijos igijimo dualinio
(pameistrystés) mokymo Csi) btidu ir
pateikti siülymai -l

4. Nuotoliniu büdu besimokanðiq bausmiq
vykdymo sistemos darbuotojq ir Mokymo
centro kursantu skaiöius - 200.

Atsakingi
vykdytojai

ISO

1. Vykdytq mokymo programq skaiðius -

Bendrasis skwius

Mokymo
organizavimo

skyrius,
Kompetencijq

ugdymo skyrius

Ivykdymo
terminas

2018-07-01

Asignavi
mai

(täkst.
euru)

Mokymo
organizavimo

skyrius,
Kompetencijq

ugdymo skyrius

2018-10-01

78600

Mokymo
organizavimo

skyrius

2018-08-31

Mokymo
organizavimo

skyrius,
Kompetencijq

ugdymo skwius

20r8-12-31

2018-12-31



ministrro nustatyt4 I uZduoti) 2. Pataisos pareigüno profesini
iSsilavinima igijusiq asmenq skaiðius - 54.

3. lvadinio mokymo paZymejimus gavusiq
asmenq skaiðius, proc. - 96.

Organizuoti ir
koordinuoti Kalejimq
departamento ir jam
pavaldZiq istaigq
personalo kvalifikacijos
tobulinimo renginius
þlanuojama vykdant teisingumo
minisho nustab¡t4 I uZduoti)

4. Parengtq mok¡rmo programq skaiðius -
1.

1. Nustatytas poreikis, parengtas bausmiq
vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos
tobulinimo 2019 m. planas (toliau - Planas)
ir pateiktas Kalêjimq departamentui - iki
2018 m. spalio 20 d.

Mok¡rmo
organizavimo

skyrius,
Kompetencijq

ugdymo skyrius

2. Plane numatytq priønoniq
igyvendinimas nustatytu laiku, proc. - 100.

Mokymo
organizavimo

skyrius,
Kompetencijq

ugd¡rmo skyrius

2018-1,2-3r

3. Pagal Kalèjimq departamento ir jam
pavaldZiq istaigr¡ pateiktus praËymus

ivykdytt¿ kvalifikacijos tobulinimo renginiq
tamybos vietose skaiðius, proc. - 80.

Kompetencijq
ugdymo skyrius,

Mokymo
organizavimo

skyrius

20r8-t2-31

4. Bausmiq vykdymo sistemos darbuotojq,
tobulinusiq kvalifikacij4 skaiðius, proc. -
60.

Mokymo
organizavimo

skyrius

20t8-12-31

Mokymo
organizavimo

skyrius

20t8-10-20

Mokymo
organizavimo

skyrius,
Kompetencijq

ugdymo skyrius

2018-t2-31

Mokymo
organizavimo

skyrius,
Kompetencijq

ugdymo skyrius

2018-12-31

2018-12-31



Tobulinti mokvmo
proceso kokybç
þlanuojama vykdant
teisingumo minisfo nustaqrt?
l uZduoti)

5. Darbuotojq, gilinusiq Zinias socialiniais
klausimais. skaiðius - 550.

1. Parengtq mokymo priemoniq skaiðius -

2. Mokymo centro pedagoginio personalo,
tobulinusio kvalifikacij4 Lietuvoje irlar
uZsienyje, skaiöius, proc. - 100.

3. Pasira5ytq bendradarbiavimo susitarimq
del mokymo proceso skaiðius - 3.

4. Stebetq pamokq skaiðius - 30.

Mokymo
organizavimo

skyrius,
Kompetencijq

ugdymo skyrius

5. Mokymo centro kursantq ,,8üú" ir
,,Iabai gerai" vertinusiq Siq renginiq
naudingum4 ir veiksmingum4, dalis, proc.

-87

Kompetencijq
ugdymo skyrius

6. fvadinio mokymo kursuose dalyvavusiq
pareigünq, ,,getai" ir ,,labaí gerai"
vertinusiq renginiq naudingum4 ir
veiksmingum4, dalis, proc. - 90.

2018-12-31

Bendrasis
skyrius

Kompetencijq
ugdymo skyrius

7. Kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
dalyvavusiq darbuotoje, ,,g€râi" ir ,,labai
gerai" vertinusiq renginiq naudingum4 ir
veiksmingum4, dalis, proc. - 80.

2018-12-01

Mokymo
organizavimo

skyrius

2018-12-31

8. Besimokiusiq asmenq, dalyvavusiq
apklausoje del mokymo proceso kokybes,
dalis, proc. - 80

Kompetencijq
ugdymo skyrius,

Mokymo
organizavimo

skyrius

20t8-12-31

20r8-12-31

Kompetencijq
ugdymo skyrius,

Mokymo
organizavimo

skwius

2018-t2-31

Kompetencijq
ugdymo skyrius,

Mokymo
organizavimo

skwius

2018-t2-31

Kompetencijq
ugdymo skyrius,

Mokymo
organizavimo

20r8-12-31

20r8-t2-31



Parengti materialinç-
techninç bazQ 2018
2019 mokslo metams
þlanuojama vykdant
teisingumo ministro nustat5¡t4
4 uZduot)

1. Parengta parai5ka del Mokymo
materialinio-techninio aprupinimo
2018 m. birZelio 1 d.

4

2. Atlikti paprastojo remonto darbai
Mokymo centro darbo kabinetuose - iki
2018 m. spalio 1 d.

3. Ivykdytq prekiq (paslaugr¿) pirkimq,
kurias gamina, teikia Vie5qiq pirkimq
istatymo 23 str. 1 d. nurodytos istaigos ir
imones, V5[,,Müsq atnatù" sudaro vie5qjq
pirkimq dali proc. - ne maiiau kaip 90.

4. fvykdytas Kovos su korupcija
programos igyvendinimo 2018 metais
priemoniq Mokymo centre planas, proc. -
100.

centro
iki

skyrius

Bendrasis
skyrius,

Finansq skyrius

5. Mokymo centro darbuotojai, per 2018
m. tobulinç profesinç kvalifikacij4, proc. -
85.

UZtikrinti istaigos
valdomo nekilnojamojo
turto (pastatq,
inZinieriniq statiniq ir
Zemes sklypq) efektyvq
panaudojim4

Bendrasis
skyrius

6. UZtikrintas istaigai skirtq biudZeto
racionalus panaudojimas, proc. - 100.

2018-12-31

7. UZtikrintas Mokymo centro
informaciniq technologijq atnaujinimo
vykdymas, atlikta nuolatinê programines

lrangos prieZiura, proc. - 100.

Bendrasis
skyrius

2018-10-01

1. Atliktas istaigos valdomo nekilnojamo
turto vertinimas ir sudarytas nenaudojamo
ir nereikalingo nekilnojamojo turto s4ra5as

-t;

Kompetencijq
ugdymo
skyrius,

Bendrasis
skyrius

2018-12-31

Bendrasis
skyrius

leSq

2018-t2-31

Finansq skyrius

Kompetencijq
ugdymo skyrius

20t8-12-31

2018-12-31

Bendrasis
skyrius

2018-12-31

2018-06-30



2. Atliktas istaigos valdomo nekilnojamo
turto naudojimo apimties vertinimas (ar
visas hrrtas - pastatai, inZinieriniai statiniai
ir Zemês sklypai yra naudojami visa
apimtimi) - 1;

3. Atliktas istaigos pasira5ytq sutarðiq dêl
nekilnojamo turto nuomos ir panaudos
vertinimas, siekiant nustatyti jq pratesimo
tikslingumq- I;
4. Atlikta istaigos valdomo nekilnojamo
turto naudoj imo tiesioginiq (komunaliniai
mokesðiai, remontas, valyrnas, apsauga) ir
netiesioginiq (administracinês ir kt.)
s4naudq analizë-l:
5. Teisês aktq nustatyta tvarka organizuotas
nenaudojamo ir nereikalingo nekilnojamojo
turto perdavimas;

Bendrasis
skyrius

6. AtsiZvelerant i istaigos veiklos
perspektyvas ir Siuo metu valdomo
nekilnoj amojo hrto büklç, parengtos
valdomo nekilnojamojo hrrto disponavimo
gairês, kuriose bütq numatyta:
6.1. kiek ir kokio nekilnojamojo turto
ateityje reikés istaigos funkcijoms atlikti;
6.2.kada ir koki valdom4 hrt4 reikes
remontuoti, renovuoti bei planuoj amos
iSlaidos;
6.3. kiek, kada ir kokio valdomo turto
planuojama atsisakyti, i5nuomoti;
6.4. kiek, kada ir koki nekilnojamqji hrrta
planuoj ama isigyti, nuomoti.

Bendrasis
skyrius

2018-07-10

Finansq skyrius

2018-07-ls

Bendrasis
skyrius,

Komisijos

2018-08-01

Bendrasis
skyrius,

Finansq skyrius

20t8-r2-3r

2018-09-01


