
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie  

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 

2020 m. ____________________________ d.  

įsakymu Nr.  

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 

Priemo

nės 

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 

 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

Vertinimo kriterijai: 

R-03 001-01-03 Lygtinai paleistų asmenų dalis nuo bendro į laisvę paleistų nuteistųjų laisvės atėmimo bausme asmenų skaičius, proc. ‒ 40 

P-03 001-01-02-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 68 

P-03 001-01-02-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės  atėmimo vietose, dalis, proc. – 40 

P-03 001-01-02-03 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų atvejų skaičius vienam tūkstančiui įkalintų asmenų – 6 

P-03 001-01-02-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 45 

P-03 001-01-02-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo procentas (ne mažiau kaip) – 63 

P-03 001-01-02-08 Laisvės atėmimo vietų įstaigose  laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius vienam šimtui įkalintų asmenų), vnt. – 70 

P-03 001-01-02-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną įstaigose 

taikomos psichosocialinės  reabilitacijos programą, dalis (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) – 45 

P-03 001-0102-05 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius, vnt. ‒ 120 

 

Toliau tekste: 

- Direktoriaus metinės užduotys ‒ Užduotis Nr. 1, 2, 3 ir 4; 

- pasiektų rezultatų vykdant nustatytas atitinkamas metines užduotis vertinimo rodikliai – R.    

 

01-02-

01 

 

 

 

 

Padidinti socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

 

 

 

     

416,0 Plėtoti bendradarbiavimą su 

valstybės institucijomis, 

visuomeninėmis ir religinėmis 

organizacijomis, savanoriais, 

nuteistųjų resocializacijos srityje 

1.Siekiant stiprinti bendradarbiavimo 

ryšius su įmonėmis, kurios įdarbina 

nuteistuosius, parengta 

bendradarbiavimo sutartis dėl 

nuteistųjų įdarbinimo – 4. 

Resocializacijos skyrius 1-5. 2020-12-31 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

 

2. Siekiant stiprinti bendradarbiavimą 

tarp Lietuvoje veikiančių Pusiaukelės 

namų, organizuotas  jų darbuotojų  

susitikimas  (pasidalinimas gerąja 

darbo praktika ir patirtimi) – 1.  

 

3. Siekiant plėtoti ir viešinti savanorių 

veiklą resocializacijos srityje, kartu su 

savanoriais įgyvendintas projektas – 1.  

 

4. Siekiant Resocializacijos skyriaus 

darbuotojų prestižo gerinimo, 

dalyvauta susitikimuose su asmenimis 

– ne mažiau 1. 

 

5. Vykdytas nuotolinis darbas (skype, 

zoom programomis teiktos Caritas 

atstovų, savanorių, kunigų/kapeliono 

konsultacijos) nuteistųjų 

resocializacijos priemonėms vykdyti  – 

suteiktą 100 proc. konsultacijų pagal 

poreikį.  

 

 

Gerinti atliekamų nusikalstamo 

elgesio rizikos įvertinimų bei 

rengiamų socialinio tyrimo 

išvadų kokybę 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

 

 

 

 

1. Parengtas įsakymas dėl „Vertintojų 

grupės“ sudarymo – 1. 

 

2. Užtikrinant Resocializacijos 

skyriaus pareigūnų funkcijų 

diferencijavimą, peržiūrėtų bei naujai 

patvirtintų „Vertintojų grupės“ 

specialistų pareigybių aprašymų 

skaičius – 4.  

 

3. Atliktų nusikalstamo elgesio rizikos 

įvertinimų, skaičius – ne mažiau 100. 

(1.6. R) 

 

4. Siekiant užtikrinti informacijos 

sklaidą tarp resocializacijos procesą 

 

Resocializacijos skyrius 

 

 

1. 2020-10-30 

 

 

2. 2020-10-30 

 

 

 

 

 

3. 2020-11-30 

 

 

 

 

4. 2020-12-31 
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vykdančių specialistų bei kitų įstaigų 

(nuteistojo perkėlimo atvejais), 

naudojimosi elektroninės OASys 

sistemos atvejų, skaičius – ne mažiau 

50.  

 

5. Specialistų, atliekančių nusikalstamo 

elgesio rizikos įvertinimus, dalyvavimo 

atvejų analizėse 

(supervizijose/intervizijose), skaičius – 

3.  

 

6. Specialistų, atliekančių nusikalstamo 

elgesio rizikos įvertinimus, dalyvavimo 

tiksliniuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, skaičius – 4. (1.11. R) 

 

7. Siekiant didinti nuteistųjų 

informuotumą nusikalstamo elgesio 

rizikos įvertinimo bei jos valdymo 

klausimais, parengtos atmintinės 

nuteistiesiems – 2.  

 

 

 

 

 

 

 

5. 2020-12-31 

 

 

 

 

 

6. 2020-12-31 

 

 

 

 

7. 2020-10-01 
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Gerinti nuteistųjų individualių 

socialinės reabilitacijos planų 

rengimo kokybę 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Siekiant formuoti individualizuotų 

bei tikslinių planų rengimo praktiką 

įstaigoje, parengta atmintinė 

„Individualių nuteistųjų socialinės 

reabilitacijos planų rengimas ir 

vykdymas“ – 1 . 

 

2. Atsižvelgiant į atliktus nusikalstamo 

elgesio rizikos įvertinimus bei išskirtus 

kriminogeninius poreikius, peržiūrėta 

bei atnaujinta nuteistųjų individualių 

socialinės reabilitacijos planų – ne 

mažiau 100. (1.7. R) 

 

3. Specialistų, rengiančių nuteistųjų 

individualius socialinės reabilitacijos 

planus, dalyvavimo tiksliniuose 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, 

skaičius – 2. (1.11. R) 

 

4. Atliktų tikslinių, įstaigoje rengiamų 

nuteistųjų socialinės reabilitacijos 

planų patikrinimų, skaičius – 1. 

 

 

Resocializacijos skyrius, 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

 

1-2. 2020-10-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2020-12-31 

 

 

 

 

 

4. 2020-11-02 

 

 

Didinti pataisos priemonių 

efektyvumą 

(Užduotis Nr. 1) 

 

1. Palyginus su 2019 m., padidėjęs 

nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti 

be sargybos ar be palydos už pataisos 

įstaigos ribų, skaičius – ne mažiau kaip 

10 proc. (1.4. R) 

 

2. Palyginus su 2019 m., padidėjęs 

nuteistųjų, kuriems suteikta teisė į 

trumpalaikę išvyką į namus, skaičius – 

ne mažiau kaip 10 proc. (1.1. R) 

 

3. Palyginus su 2019 m., padidėjęs į 

Pusiaukelės namus perkeltų nuteistųjų 

skaičius – ne mažiau kaip 10 proc. 

 

Resocializacijos skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3. 2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

4. Parengtos atmintinės 

suimtųjų/nuteistųjų artimiesiems apie 

įstaigoje vykdomas resocializacijos 

veiklas ir pozityvų laisvalaikio 

organizavimą – 1. (1.9. R.) 

 

5. Mažinant nuteistųjų (suimtųjų) 

užsieniečių atskirtį, atnaujinta ir 

pateikta informacija užsienio kalbomis 

įstaigoje laikomiems užsienio 

piliečiams – 100 proc. 

 

6. Įrengtos ir atnaujintos patalpos 

nuteistųjų resocializacijos priemonėms 

vykdyti – ne mažiau 1. 

 

7. Siekiant suimtiesiems ir 

nuteistiesiems skiriamų nuobaudų 

dokumentinės medžiagos rengimo 

kokybės, organizuotas pasitarimas su 

įstaigos struktūriniais padaliniais (RS, 

SVS, TVS) bei KD KŽV KŽS – 1.  

 

8. Lietuvos probacijos tarnybos atstovų 

susitikimų su įstaigos darbuotojais, 

dirbančiais tiesiogiai su suimtaisiais ir 

nuteistaisiais, skaičius – ne mažiau 

kaip 4. 

 

9. Mediacijos įstaigoje taikymui 

atrinkta ir perduota Lietuvos probacijos 

tarnybos mediatoriams atvejų skaičius 

– ne mažiau kaip 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius 

 

 

 

Resocializacijos skyrius 

4-5. 2020-10-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2020-12-31 

 

 

 

7. 2020-10-01 

 

 

 

 

 

 

8-9. 2020-

06/07/08 

 

Įgyvendinti priemones 

nuteistųjų skundų skaičiaus 

sumažinimui 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

1. Palyginus su 2019 m., nuteistųjų 

(suimtųjų) pateikiamų skundų 

skaičiaus sumažėjimas įstaigoje – ne 

mažiau kaip 20 proc.  

 

 

Struktūrinių padalinių 

vadovai 

 

 

1. 2020-12-31 

 

 

 

Įgyvendinti Lietuvos 

 

1. Įgyvendinta Lietuvos Respublikos 
 

Resocializacijos skyrius, 

 

1. 2020-12-31 
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Respublikos bausmių vykdymo 

kodekso naujai reglamentuotą 

lygtinio paleidimo institutą 

(Užduotis Nr. 1) 

 

bausmių vykdymo kodekso naujai 

reglamentuota lygtinio paleidimo 

sistema  – 100 proc. (1.12. R) 

 

2. Atnaujinta informacija  (segtuvai, 

lankstinukai, skelbimai) kamerose 

esančiuose segtuvuose apie aktualių 

teisės aktų pasikeitimus – 100 proc. 

(1.13. R) 

 

3. Organizuota susirinkimų 

suimtiesiems ir nuteistiesiems apie 

aktualių teisės aktų pasikeitimus – 4. 

 

1-asis ir 2-asis saugumo 

valdymo skyriai 

 

 

Resocializacijos skyrius 

 

 

 

 

 

2-3. 2020-08-01 

Didinti nuteistųjų laisvalaikio 

užimtumą 

(Užduotis Nr. 1) 

 

1. Palyginus su 2019 m., padidėjęs 

nuteistiesiems organizuojamų renginių 

skaičius – ne mažiau kaip 5 proc. 

 

2. Ispanų kalbos mokymai grupei 

nuteistųjų – vieną kartą per savaitę. 

 

3. Užtikrintas suimtųjų ir nuteistųjų 

naudojimas RIP – 100 proc. pagal 

sudarytus grafikus.    

Resocializacijos skyrius 1-3. 2020-12-31 

 

 

Motyvuoti nuteistuosius mokytis 

profesinio rengimo ir 

suaugusiųjų švietimo centruose 

(Užduotis Nr. 1) 

 

1. Nuteistųjų, baigusių mokymus 

vidurinėje mokykloje, skaičius – 15.  

 

2. Nuteistųjų, įgijusių specialybę 

profesinio rengimo centre, skaičius – 

70.  

 

3. Nuteistųjų, įgijusių specialybę, 

skaičius – 68. (1.2. R) 

 

4. Profesinės mokyklos direktoriaus 

susitikimai su nuteistaisiais – 3. 

 

 

Resocializacijos skyrius 

 

1-2. 2020-08-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2020-06/07 

 

 

 

 

Stiprinti nuteistųjų motyvaciją 

spręsti priklausomybės 

 

1. Palyginus su 2019 m., padidėjęs 

nuteistųjų, dalyvavusių „Įžanginėje 

 

Resocializacijos skyrius 

 

1-2. 2020-12-31 
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narkotinėms medžiagoms 

problemas 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

grupėje“ (ikireabilitacinėje-

psichoedukacinėje programoje) 

skaičius – ne mažiau kaip 5 proc. 

 

2. Palyginus su 2019 m., padidėjęs 

nuteistųjų, naujai priimtų į 

„Priklausomybių reabilitacijos grupės“ 

programą, skaičius – ne mažiau kaip 

40. (1.5. R.) 

 

 

Plėtoti socialinį projektą „Žalioji 

oazė“ 

 
Inicijuoti nuteistųjų dalyvavimą 

projekte ,,Žalioji oazė“ – ne mažiau 60 

asmenų. 

 

 

Resocializacijos skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

Pozityvaus visuomenės požiūrio 

į nuteistuosius formavimas 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

Organizuota socialinių akcijų ‒ 2. 

(1.10. R) 

 

 

Resocializacijos skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

Bendradarbiaujant su rinkimų 

komisijomis, tinkamai 

organizuoti išankstinį balsavimą 

Lietuvos Respublikos 

rinkimuose, užtikrinti tinkamą 

politinės reklamos sklaidą bei 

rinkiminės kampanijos 

agitacijos metu – kandidatų į 

Lietuvos Respublikos Seimą 

galimybę susitikti su 

nuteistaisiais 

 

 

Pasirengimo rinkimams organizacinių 

priemonių įgyvendinimas – 100 proc. 

 

Resocializacijos skyrius 

 

2020-09/10 

 

01-02-

03 

Plėtoti priklausomybių 

reabilitacijos 

programos taikymą 

laisvės atėmimo vietose 

 

     

0,00 Siekti nusikalstamo elgesio 

recidyvo postvencijos, smurtinio 

elgesio nuteistųjų tarpe 

prevencijos tikslų 

(Užduotis Nr. 1) 

 

1. Palyginti su 2019 m., didesnis 

nuteistųjų, sėkmingai baigusių 

priklausomų nuo psichiką veikiančių 

medžiagų asmenų reabilitacijos 

programas, skaičius, proc. – ne mažiau 

kaip 5 proc.  

Resocializacijos skyrius 1-2. 2020-12-31 
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2. Palyginus su 2019 m., padidėjęs 

nuteistųjų naujai priimtų į 

„Priklausomybių reabilitacijos grupės“ 

programą, skaičius – ne mažiau kaip 

40. (1.5. R.) 

 

 

Siekiant nusikalstamo elgesio 

recidyvo postvencijos, smurtinio 

elgesio nuteistųjų tarpe 

prevencijos tikslų, plėtoti 

priklausomybių reabilitacijos 

programų taikymą 

 

 

Vykdomose priemonėse, dalyvavusių 

nuteistųjų skaičius – ne mažiau kaip 

50. 

 

Resocializacijos skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

Vykdyti nusikalstamo elgesio 

recidyvo prevenciją 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

1. Organizuotų prevencinių priemonių 

nuteistiesiems smurto prevencijos, 

psichotropinių, narkotinių medžiagų 

vartojimo prevencijos, savęs žalojimo, 

savižudybių prevencijos ir kt. temomis 

– 4. 

 

2. Palyginti su 2019 m. sumažėjo 

smurtinių teisės pažeidimų tarp bausmę 

atliekančių asmenų ‒ ne mažiau kaip 

20 proc. 

 

3. Vykdytos elgesio (koreguoti 

nusikalstamą elgesį pagal išskirtus 

kriminogeninius poreikius) pataisos 

programos ‒  ne mažiau 100 nuteistųjų, 

dalyvaujančių intervencinėse 

priemonėse (1.8. R) 

 

 

Resocializacijos skyrius 

 

1-3. 2020-12-31 
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01-02-

02 

Plėtoti bendrąją, 

atrankinę ir tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją laisvės 

atėmimo vietose, 

užtikrinti 

kompetentingų 

valstybės institucijų, 

atliekančių narkotinių 

ir psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų 

(prekursorių) 

apyvartos kontrolę, 

materialinį techninį 

aprūpinimą 

 

Vykdyti narkotinių medžiagų 

kontrolės ir vartojimo 

prevencijos priemones 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

1. Suorganizuotų pataisos namų 

darbuotojų apsilankymų ne įkalinimo 

įstaigose veikiančioje narkomanų 

reabilitacijos įstaigoje skaičius – 1. 

 

2. Laisvės atėmimo vietų įstaigų 

darbuotojų, kurie stažavosi laisvėje 

veikiančiuose priklausomybių 

reabilitacijos centruose, skaičius – 2. 

 

 

Resocializacijos skyrius 

 

 

1-2. 2020-12-31 

 

 

0,00 

 

Siekiant sumažinti narkotinių-

psichotropinių medžiagų bei 

alkoholio vartojimą įstaigoje, 

organizuoti įstaigoje laikomų 

nuteistųjų (suimtųjų) 

patikrinimus dėl psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

(Užduotis Nr. 2) 

 

 

Patikrinta ne mažiau kaip 40 proc. visų 

įstaigoje laikomų nuteistųjų (suimtųjų).  

(2.4. R) 

 

 

 

 

1-asis ir 2-asis saugumo 

valdymo skyriai 

 

2020-12-31 

01-02-

08 

Plėtoti laisvės atėmimo 

vietose socialinių 

įgūdžių lavinimo 

programas 

 

 

Vykdyti ir plėtoti nuteistiesiems 

taikomas socialinių įgūdžių 

programas 

(Užduotis Nr. 1) 

 

 

1. Nuteistųjų, sėkmingai baigusių 

socialinių įgūdžių programą, skaičius – 

ne mažiau kaip 10. (1.3. R) 

 

2. Nuteistiesiems pravesta 

„Intervencinė programa smurto 

kaltininkams šeimoje“ – 1.  

 

2.1. Palyginus su 2019 m., padidėjęs 

nuteistųjų, baigusių programą, skaičius 

– ne mažiau kaip 5 proc. 

 

3. Atliktas taikomos socialinės 

reabilitacijos programos 

veiksmingumo įvertinimas ‒ 1 

įvertinimo ataskaita pateikta Kalėjimų 

departamentui. 

 

 

Resocializacijos skyrius 

 

1-3. 2020-12-31 

 

 



10 
 

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

IR VEIKLOS METODUS 

01-03-

01 

 

 

Vykdyti saugų ir 

veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų 

valdymą 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti Vilniaus pataisos 

namų režiminėje zonoje 

dirbančių pareigūnų bei 

darbuotojų aprūpinimą 

mobiliaisiais (aliarmo) 

iškvietimo mygtukais 

(Užduotis Nr. 2) 

 

Įsigyta mobiliųjų (aliarmo) iškvietimo 

mygtukų – ne mažiaus kaip 20 vnt. 

(2.4. R) 

 

1-asis saugumo valdymo 

skyrius 

 

2020-07-01 

 

 

 

 

 

 

6332,0 

 

 

 

 

 

Mažinti nuteistųjų (suimtųjų) 

draudžiamų daiktų turėjimą 

(Užduotis Nr. 2, 3) 

 

 

1. Organizuota nuteistųjų (suimtųjų) 

gyvenamųjų, pagalbinių, darbo patalpų 

bendrųjų kratų – ne mažiaus kaip 4. 

(2.1. R) 

 

2. Vaizdo registratorių nuolatinis 

naudojimas tarnybos metu, kratų metu 

ir užfiksuota daromų nuteistųjų 

(suimtųjų) pažeidimų vaizdo 

registratorių pagalba – ne mažiau kaip 

50 proc. (2.5. R) 

 

3. Įstaigos gyvenamosios zonos 

nuteistųjų pasivaikščiojimo kieme 

įrengtas naujas stacionarus nuteistųjų 

priežiūros postas (vietoj nenaudojamų 

patalpų) – įgyvendinimas 100 proc. 

(2.2. R) 

 

4. Organizuotas 1-ojo saugumo 

valdymo skyriaus  pareigūnų darbas 

naujai įrengtame poste – 100 proc. 

 

5. Organizuotas 2-ojo  saugumo 

valdymo skyriaus budinčiųjų pamainų 

 

1-asis ir 2-asis saugumo 

valdymo skyriai 

 

1-2. 2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. 2020-08-01 
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pareigūnų darbas naujai įrengtose 

budėtojų tarnybos patalpose – 100 

proc. 

 

6. Pareigūnų, dalyvavusių 

organizuotuose specialaus pareigūnų 

pasirengimo mokymuose, dalis nuo 

bendrojo įstaigoje dirbančių pareigūnų 

skaičiaus – ne mažiaus kaip 50 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2020-12-31 

 

Organizuoti pareigūnų 

iškvietimo pratybas pagal 

pareigūnų iškvietimo schemą,  

siekiant tobulinti pareigūnų 

įgūdžius ir operatyvų reagavimą 

į kriminogeninės būklės 

pokyčius  

 

 

 

Suorganizuotos iškvietimo pratybos – 

1. 

 

 

 

1-asis saugumo valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

Įvertinti nuteistųjų (suimtųjų) 

judėjimo įstaigos viduje srautus 

ir juos optimizuoti, kad būtų 

sumažintos pareigūnų 

užpuolimo ir kitų teisės 

pažeidimų rizikos 

 

 

1. Parengta pažyma su siūlymais dėl 

srautų optimizavimo – 1. 

 

2. Siūlymų įgyvendinimas –100 proc. 

 

 

 

 

 

1-asis ir 2-asis saugumo 

valdymo skyriai 

 

1-2. 2020-10-01 

 

Užtikrinti įstaigoje dirbančių 

darbuotojų civilinės saugos, 

gaisrinės saugos, darbuotojų 

saugos ir sveikatos žinių / 

kompetencijų įgijimą / 

atnaujinimą 

(Užduotis Nr. 3) 

 

1. Vykdyti darbuotojų instruktavimus 

gaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir 

sveikatos darbo vietoje klausimais – 

100 proc. 

 

2. Parengtas ir patvirtintas 

Priešgaisrinės saugos 2020-2023 m. 

priemonių planas ir pateiktas Kalėjimų 

departamentui – 1. (3.8. R) 

 

 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

 

 

 

Turto valdymo skyrius 

 

1. 2020-12-31 

 

2. 2020-03-31 
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3. Plano priemonių 2020 m. 

įgyvendinimas – 100 proc. 

 

4. Parengta ataskaitų apie plano 

priemonių įgyvendinimą – 2. 

 

5. Organizuota priešgaisrinės saugos 

pratybų – ne mažiau kaip 1 ir parengta 

1 pažyma. 

 

6. Organizuota darbuotojų civilinės 

saugos mokymų – ne mažiau kaip 1. 

 

3. 2020-12-31 

4. 2020-07-20, 

2020-12-31 

 

5-6. 2020-12-31 

 

 

Užtikrinti skaidrų viešųjų 

pirkimų vykdymą įstaigoje 

(Užduotis Nr. 3) 

 

 

 

 

1. Vienetinių pirkimų paraiškų 

pateikimas Kalėjimų departamentui 

kaip centrinei perkančiajai 

organizacijai – 100 proc. (3.1. R) 

 

2. Prekės, paslaugos ar  darbai, įsigyti 

per bausmių vykdymo sistemos 

centrinės perkančiosios organizacijos 

katalogą, kai jame yra paskelbtos 

preliminarios pirkimo sutartys 

reikalingoms įsigyti prekėms, 

paslaugoms ar darbams – 100 proc. 

(3.2. R) 

 

 

Turto valdymo skyrius 

 

1-3. 2020-12-31 

 

Užtikrinti įstaigos valdomo 

nekilnojamojo turto (pastatų, 

inžinierinių statinių ir žemės 

sklypų) efektyvų panaudojimą 

(Užduotis Nr. 3) 

 

 

1. Parengta ir pateikta paraiška Viešųjų 

investicijų plėtros agentūrai (dėl 

pastatų modernizavimo) – 1.  (3.9. R) 

 

2. Parengta ir pateikta paraiška Viešųjų 

investicijų plėtros agentūrai (dėl 

pastatų modernizavimo) – 1.  (3.11. R) 

 

3. Organizuotas 

netinkamų/nereikalingų pastatų 

(statinių) nugriovimas ir 

išregistravimas nekilnojamo turto 

 

Turto valdymo skyrius 

 

 

1. 2020-05-31 

 

2. 2020-08-31 

 

3. 2020-10-30 
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registre – 1.  (3.12. R) 

 

4. Organizuoti projekto ,,Teritorijos, 

šalia Vizitiečių vienuolymo Vilniaus 

m., Drujos g. 11, tvarkymas“ užterštos 

teritorijos sutvarkymo darbai – 100 

proc. (3.14. R) 

 

5. Parengtas 2020 m. taupymo 

priemonių planas ir įgyvendintos jame 

numatytos priemonės: 

5.1. komunalinių sąnaudų (šilumos, 

elektros, vandens) vienam asmeniui 

mažėjimas, palyginus su 2019 m. proc. 

5.2. biudžeto lėšų kreditorinis 

įsiskolinimas darbo užmokesčio 

straipsnyje 2020-12-31 – 0.  

 

 

 

4. 2020-10-01 

 

 

5. 2020-04-01 

 

 

5.1-5.2. 

 2020-12-31 
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Įstaigos veiklos optimizavimo 

priemonių vykdymas 

(Užduotis Nr. 3) 

 

 

1. Pateikta Kalėjimų departamentui 

pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos 

tobulinimo, optimizavimo, siekiant 

racionaliau naudoti žmogiškuosius 

išteklius, valdyti turtą ir asignavimus, 

skaičius – ne mažiau kaip 3 pasiūlymai. 

(3.4. R) 

 

2. Parengtų elektroninių dokumentų 

skaičiaus nuo bendro įstaigos 

dokumentų skaičiaus didėjimas lyginant 

su 2019 m. – ne mažiau kaip 10 proc. 

(3.5. R) 

 

3. Užtikrintas Kalėjimų departamento 

direktoriaus patvirtintų Kalėjimų 

departamento bei jam pavaldžių įstaigų 

2020 m. I ir II pusmečių išorinės ir 

vidinės komunikacijos planų vykdymas 

– 100 proc. (3.6. R) 

 

4. Taupus bei racionalus biudžeto lėšų 

panaudojimas ir efektyvus valstybės 

turto valdymas, sumažinant elektros 

energijos, vandens ir nuotekų, šiluminės 

energijos, vandens ir nuotekų, šiluminės 

energijos suvartojimo vidutinius kiekius 

vienam asmeniui, lyginant su 2019 m. – 

ne mažiau kaip 5 proc. (3.7. R) 

 

5. Parengta Darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistema, atsižvelgiant į 

Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių 

atlyginimo už darbą įstatymo nauja 

redakcija – 100 proc. (3.13. R) 

 

 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

 

 

 

 

 

 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

 

 

 

 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

 

 

 

 

 

Turto valdymo skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos organizavimo 

skyrius 

 

 

1-4. 2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2020-05-01 
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Organizuoti ir vykdyti 

priemones, mažinančias 

nuteistųjų pabėgimų riziką 

1. Elektroninio stebėjimo priemonių 

taikymas už įstaigos teritorijos 

išvykusiems nuteistiesiems – ne mažiau 

kaip 20 atvejų.  

 

2. Inicijuotų  susitikimų su teritorinio 

policijos komisariato, kurio 

aptarnaujamoje teritorijoje yra įstaiga, 

vadovu, siekiant numatyti papildomas 

priemones teisėtai išvykusių 

už įstaigos ribų nuteistųjų kontrolei 

gerinti skaičius – ne mažiau 1. 

 

3. Organizuota pareigūnų praktinių 

mokymų veikti ypatingų situacijų metu 

skaičius – ne mažiau 1. 

 

1-asis ir 2-asis saugumo 

valdymo skyriai 

1. 2020-12-31 

 

 

 

 

2. 2020-09-01 

 

 

 

 

 

 
 

3. 2020-12-31 

 

Vykdyti prevencijos priemones 

dėl COVID-19 plitimo  

 

KD nurodymų ir rekomendacijų, 

užtikrinant sklandžią įstaigos veiklą 

valstybės lygio ekstremalios situacijos, 

paskelbtos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. 

nutarimu Nr. 152,  metu, įgyvendinimas 

– 100 proc. 

 

 

Visi struktūriniai 

padaliniai 

 

2020-12-31 

01-03-

02 

Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį 

aprūpinimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti tinkamas suimtųjų ir 

nuteistųjų laikymo sąlygas 

(Užduotis Nr. 4) 

 

 

1. Organizuotas nuteistųjų gyvenamojo 

pastato Rasų g. 8, Vilniuje, pažymėto 

plane indeksu 1N3/p, pertvarkymas į 

kamerų tipo patalpas ir 

pasivaikščiojimo kiemelių įrengimas – 

100 proc. (4.1. R.) 
 

2. Pastate 12N5/p trijuose aukštuose 

įrengtos rūkymo patalpos ‒ 100 proc. 

(4.2. R.) 
 

3.Vilniaus pataisos namų padalinyje, 

adresu Sniego g. 2, įrengta papildomai 

50 vietų nuteistiesiems bausmę atlikti 

 

Turto valdymo skyrius 

 

 

1. 2020-07-01 

 

 

 

 

 

 

2. 2020-03-27 

 

 

 

3. 2020-09-01 

 

 

 

612,0 
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pusiaukelės namuose – 100 proc.  

(4.3. R.) 
 

4.Organizuotas tardymo izoliatoriaus 

budėtojų tarnybos patalpų įrengimas – 

100 proc. (4.4. R.) 

 

5. Atliktas pastato12N5/p tualetų ir 

prausyklų patalpų remontas – 100 proc. 

(4.5. R.) 

 

 

 

4. 2020-03-01 

 

 
 

5. 2020-12-31 

 

01-03-

04 

Vykdyti lytiškai 

plintančių infekcijų ir 

kitų užkrečiamų ligų 

prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą 

 

Užtikrinti efektyvų apsaugos 

priemonių bei paslaugų 

įsigijimą, siekiant apsaugoti 

įstaigos darbuotojus bei įstaigoje 

laikomus asmenis koronaviruso 

plitimo grėsmės  

 

Panaudotos lėšos įsigyti apsaugos 

priemonėms ir paslaugoms – 100 proc. 

 

Turto valdymo skyrius 

 

2020-12-31 

 

0,0 

01-03-

05 

Teikti teisės aktų 

nustatytas mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems  

 

Užtikrinti efektyvų finansinių, 

materialinių išteklių valdymą 

 

1. Gauta lėšų už nuteistųjų valgyklos ir 

patalpų nuomą – 100 proc. 

 

2. Įstaigai skirtos biudžeto lėšos 

įsisavintos – 100 proc.  

3. Nuteistųjų darbo užmokesčiui 

skirtos lėšos įsisavintos – 100 proc. 

 

Turto valdymo skyrius 

 

1-3. 2020-12-31 

 

91,0 

  Iš viso: 

 

7451,0 

 

_____________________________________ 


