
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos  

direktoriaus 2020 m.  

įsakymu Nr.  

 

KAUNO TARDYMO IZOLIATORIAUS (VEIKLOS ADRESU A. MICKEVIČIAUS G. 11) 

2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 

 

Priemonės 

kodas 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai, mato 

vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

priemonei 

(tūkst. eurų)  

1 2 3 4 5 6 7 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

Vertinimo kriterijai: 

R-03 001-0101 Resocializacijos veiksmingumo lygis (lygtinai paleistų ir bendrai paleistų asmenų santykis), proc. – 35 

P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 100 

P-03 001-0102-03 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų mažėjimas (atvejų skaičius 1-am tūkst. įkalintų asmenų) – 6 

P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 80 

P-03 001-0102-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į įstaigą užkardymo proc. – 90 

P-03 001-0102-08 Įstaigoje laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius 1-am šimtui įkalintų asmenų, vnt.) – 40 

 

01-02-01 Padidinti 

socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą  

Mažinti nuteistųjų ir 

suimtųjų užsieniečių 

atskirtį 

 

1. Naujai atvykusiems užsienio 

piliečiams parengta ir pateikta 

informacija apie galimybę 

kreiptis į savo šalies ambasadą 

arba konsulatą  –100 proc. 

2. Atnaujinta užsienio kalbomis 

informacija apie aktualių teisės 

aktų pasikeitimus ir pateikta 

įstaigoje laikomiems užsienio 

piliečiams –100 proc. 

3. Užsieniečių, 

dalyvaujančių užimtumo 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

2020-10-01 

 

 

 

2020-12-31 

244,0 
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priemonėse skaičius –  100 proc. 

nuo visų pageidaujančių 

 

Vykdyti socialinio projekto 

„Žalioji oazė“ veiklą 

 

 

Įstaigoje organizuotų projekto 

renginių skaičius – ne mažiau 4, 

dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 

ne mažiau kaip 10 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-10-31 

Skatinti valstybės 

institucijų, religinių, 

nevyriausybinių 

organizacijų dalyvavimą 

resocializacijos procese 

1. Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 

susitikimai; 

dalyvavusių nuteistųjų –  ne 

mažiau kaip 10,  

dalyvavusių suimtųjų, laikomų 

dinaminės priežiūros korpuse – 

ne mažiau kaip 50 proc. 

 2. Padidintas 10 proc. (lyginant 

su 2019 m.) savanorių skaičius, 

dalyvaujančių suimtųjų 

(nuteistųjų) asmenų užimtumo ir 

resocializacijos procesuose 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-01 

Pagerinti suimtųjų 

(nuteistųjų) laisvalaikio 

užimtumą  

 

1. Inicijuotų ir organizuotų naujų 

laisvalaikio užimtumo priemonių 

už kameros ribų skaičius – ne 

mažiau 1 

2. Nuteistųjų, paliktų įstaigoje 

atlikti ūkio darbus, užimtumui 

didinti atnaujinta įranga sporto 

salėje  

3. Suimtųjų užimtumui didinti 

(socialinis, teisinis švietimas, 

edukaciniai renginiai, grupiniai 

užsiėmimai ir kt.) įrengta 

papildoma patalpa antrame 

rėžiminiame aukšte 

Resocializacijos 

skyrius 

 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 

Turto valdymo 

skyrius 
 

2020-12-31 

 

 

 

2020-10-01 

 

 

 

2020-10-01 

 

Padidintas dirbančiųjų 

suimtųjų skaičius 

Ne mažiau kaip 10 proc. (lyginant 

su 2019 m.) 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-01 
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Organizuoti suimtųjų ir 

nuteistųjų informavimą 

apie naujos redakcijos 

Bausmių vykdymo 

kodekso ir Suėmimo 

vykdymo įstatymo 

nuostatų įgyvendinimą  

1. Atnaujinta informacija 

kamerose esančiuose segtuvuose 

apie aktualių teisės aktų 

pasikeitimus – 100 proc. 

2. Organizuotų susirinkimų 

nuteistiesiems dėl  lygtinio 

paleidimo pagal BVK 157 

straipsnį – ne mažiau kaip 1 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-08-01 

Didinti įstaigoje socialinės 

reabilitacijos srityje 

dirbančių darbuotojų 

prestižą 

Organizuota atvirų durų diena 

įstaigoje – 1 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-10-30 

Organizuoti nuteistųjų 

užimtumą darbine veikla 

Įdarbintų nuteistųjų proc. nuo 

bendro nuteistųjų, paliktų atlikti 

ūkio darbus skaičiaus – 100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

 

Organizuoti suimtiesiems 

ir nuteistiesiems formalųjį  

ugdymą 

Visų pageidaujančiųjų skaičius 

proc. – 100 

 

 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

(mokslo 

metai) 

 

Didinti suimtųjų ir 

nuteistųjų užimtumą už 

kameros ribų, mažinant jų 

buvimą uždaroje erdvėje 

Padidintas (lyginant su 2019 m.) 

suimtųjų ir nuteistųjų laikas, 

praleidžiamas už kameros ribų – 

iki 10 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

Organizuoti suimtiesiems 

ir nuteistiesiems 

kultūrinius ir sportinius 

renginius 

Suorganizuota renginių – ne 

mažiau kaip 20,  

dalyvavusių suimtųjų ir 

nuteistųjų - ne mažiau kaip 30 

proc.  

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

Užtikrinti ūkio 

aptarnavimo būrio 

nuteistųjų dalyvavimą 

visuomenei naudingoje 

veikloje už įstaigos ribų  

Akcijų, renginių – ne mažiau kaip 

4, 

dalyvavusių nuteistųjų – 100 

proc. nuo visų nuteistųjų, turinčių 

teisę išvykti be palydos už 

įstaigos ribų 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-01 
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Suimtiesiems ir 

nuteistiesiems formuoti 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius 

Skaityta edukacinio pobūdžio 

pranešimų – ne mažiau kaip 12 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-01 

 

Plėtoti socialinio ryšio 

palaikymo formas 

 

1. Stiprinant socialinius ryšius, 

nuteistiesiems, paliktiems atlikti 

ūkio darbus įstaigoje, 

organizuotas atvirų durų dienų 

(renginių) skaičius – ne mažiau 

kaip 2 

2. Organizuota nuteistiesiems, 

turintiems teisę vykti be 

sargybos, išvykas kultūriniais ir 

pažintiniais tikslais už įstaigos 

ribų – ne mažiau kaip 4  

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

  Gerinti socialinio tyrimo 

išvadų rengimo įstaigoje 

kokybę 

1. Atliktų socialinio tyrimo 

išvadų formos ir turinio vertinimų 

skaičius – 1 

2. Dalyvavusių darbuotojų 

Nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo ir Socialinio tyrimo 

išvadų rengimo mokymuose 

skaičius – 40 proc. nuo 

Resocializacijos skyriaus 

darbuotojų skaičiaus 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 

 

 

Stiprinti bendradarbiavimą 

su užsienio šalių įkalinimo 

įstaigomis 

Pasirašyta 1 bendradarbiavimo 

sutartis 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-31 

Plėtoti mediacijos 

paslaugų teikimą įstaigoje 

1. Suorganizuota susitikimų su 

Lietuvos probacijos tarnybų 

atstovais – 1 

2. Nukreiptų atvejų mediatoriams 

– ne mažiau kaip 1 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-09-30 

 

 

2020-12-31 

  Pagerinti suimtiesiems 

(nuteistiesiems) skiriamų 

Organizuota pasitarimų su 

Resocializacijos, Saugumo 

Resocializacijos 

skyrius, 

2020-12-31  
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nuobaudų dokumentinės 

medžiagos rengimo 

kokybę 

valdymo, Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos 

Kriminalinės žvalgybos valdybos 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus  

specialistais  – 1 

Saugumo 

valdymo skyrius 

  Užtikrinti individualių 

socialinės reabilitacijos 

planų rengimo kokybę 

Parengtų pažymų su pastabomis 

ir pasiūlymais apie peržiūrėtus 

individualius socialinės 

reabilitacijos planus – 1 

Resocializacijos 

skyrius 

 

2020-12-31  

  Organizuoti suimtųjų, 

nuteistųjų išankstinį 

balsavimą Lietuvos 

Respublikos Seimo 

rinkimuose 

Pasirengimo rinkimams 

organizacinių priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-10-11  

01-02-02 

  

Plėtoti bendrąją, 

atrankinę ir 

tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją 

Įgyvendinti Asmenų, 

linkusių vartoti, platinti 

narkotikus, priežiūros 

prevencijos programą, 

patvirtintą Kauno tardymo 

izoliatoriaus direktoriaus 

2016 m. sausio 6 d. 

įsakymu Nr. 1-1 

Dalyvavusių programoje 

suimtųjų – 100 proc. nuo visų 

pareiškusių norą 

Resocializacijos 

skyrius, 

Saugumo 

valdymo skyrius  
 

2020-12-31  

Įgyvendinti 2020 m. 

Narkotikų kontrolės ir 

vartojimo prevencijos 

priemonių planą  

Planas įvykdytas – 100 proc. Resocializacijos 

skyrius, 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

2020-12-31 

Organizuoti užsiėmimus 

suimtiesiems ir 

nuteistiesiems, 

pareiškusiems norą  ugdyti 

kritinį požiūrį į narkotikų 

vartojimą 

1. Pravesta užsiėmimų – ne 

mažiau kaip 4. 

2. Dalyvavusių suimtųjų ir 

nuteistųjų – 100 proc. nuo visų 

pareiškusių norą 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-01 

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

IR VEIKLOS METODUS 
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01-03-01 

 

Vykdyti saugų ir 

veiksmingą 

laisvės atėmimo 

vietų valdymą 

Didinti įstaigos pareigūnų 

ir darbuotojų saugumą 

 

 

 

 

Pareigūnų ir darbuotojų saugumo 

priemonių didinimo plane 

numatytų priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

Saugumo 

valdymo skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius 

2020-12-31 2336,0 

Įvertinti ir optimizuoti 

suimtųjų (nuteistųjų) 

judėjimo įstaigoje srautus, 

siekiant sumažinti 

pareigūnų užpuolimo ir 

kitų teisės pažeidimų 

rizikas 

1. Parengta pažyma su siūlymais 

dėl srautų optimizavimo – 1.  

2. Pažymoje nurodytų siūlymų 

įgyvendinimas – 100 proc. 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

2020-10-01 

Plėtoti ir tobulinti 

dinaminės priežiūros 

modelį 

Įrengtas dinaminės priežiūros 

sektorius suimtiesiems, 

turintiems kriminalinę praeitį, 

tačiau nesilaikantiems 

subkultūros tradicijų ir apraiškų 

 

Saugumo 

valdymo skyrius, 

Turto valdymo 

skyrius 

2020-12-31 

Atlikti įeinančių į 

(išeinančių iš) įstaigos 

asmenų apžiūrų ir jų daiktų 

patikrinimus 

Atliktų patikrinimų skaičius – ne 

mažiau kaip 40 

Saugumo 

valdymo skyrius  

 

2020-12-31 

Atlikti įstaigos teritorijos ir 

patalpų bendrąsias kratas 

Atliktų bendrųjų kratų skaičius  – 

ne mažiau kaip 4 

Saugumo 

valdymo skyrius 

2020-12-31 

Stiprinti darbuotojų 

kompetencijas  

Parengta atmintinė viešųjų 

pirkimų iniciatoriams – 1.  

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-06-01 

Stiprinti personalo 

administracinius gebėjimus 

 

1. Organizuoti pataisos pareigūnų 

ir kitų darbuotojų mokymai ir 

praktinės pratybos veikti 

ypatingų situacijų atvejais – 1. 

2. Dalyvavusių pataisos 

pareigūnų skaičius – ne mažiau 

kaip 50 proc. 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

 

 

 

 

2020-12-31 
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3. Parengta nauja Darbuotojų 

darbo apmokėjimo sistema  

 

 

4. Pareigūnų, dalyvavusių 

organizuotuose specialaus 

pareigūnų pasirengimo 

mokymuose, dalis nuo bendrojo 

įstaigoje dirbančių pareigūnų 

skaičiaus – ne mažiau kaip  50 

proc. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

Saugumo 

valdymo skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius, Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-06-30 

 

 

 

2020-12-31 

 

Pagerinti įstaigos 

kriminogeninę būklę 

1. 1. Subkultūros apraiškų 

mažinimo plane 2020 m. 

numatytų priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

2.  

3.  

4. 2. Pasitelkiant kinologus su 

specialiai apmokytais šunimis 

organizuota kratų, apžiūrų, 

paieškų skaičius – ne mažiau 

kaip 4 

5.   

6. 3. Įdiegta naujų inžinerinių, 

techninių priemonių įstaigoje – 

ne mažiau 2 

7.  

4. Kalėjimų departamentui  

pateiktas suderinti Apsaugos ir 

priežiūros postų planas 

 

5. Pateiktų pasiūlymų dėl įstaigos 

veiklos tobulinimo, 

optimizavimo apsaugos ir 

priežiūros srityje – ne mažiau 4  

 

Saugumo 

valdymo skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius, Turto 

valdymo skyrius 

 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

 

 

 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

2020-07-15 

 

 

 

2020-12-31 
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6. Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos ir jam pavaldžių 

įstaigų bei valstybės įmonės 

korupcijos prevencijos 2019-

2021 m. programos 

įgyvendinimo priemonių plane 

numatytų priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc.  

Saugumo 

valdymo skyrius, 

Resocializacijos 

skyrius, Turto 

valdymo 

Skyrius, Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-12-31 

Užtikrinti nuolatinį vaizdo 

registratorių naudojimą 

tarnybos metu 

Vaizdo registratoriais užfiksuota 

ne mažiau kaip 50 proc. visų 

suimtųjų ir nuteistųjų padarytų 

pažeidimų 

Saugumo 

valdymo skyrius 

2020-12-31  

Mažinti įstaigoje laikomų 

asmenų skundų, pateiktų 

įstaigos administracijai, 

Kalėjimų departamentui, 

kitoms valstybės valdžios 

ir valdymo institucijoms  

skaičių 

Sumažintas 40 vnt. vienam šimtui 

įkalintų asmenų 

Resocializacijos 

skyrius, 

Saugumo 

valdymo skyrius 

2020-12-31  

Suvaldyti koronaviruso 

plitimo riziką ir tinkamai 

pasirengti galimam viruso 

protrūkiui įstaigoje 

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. 

Turto valdymo 

skyrius, 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti pasirengimą 

įstaigos perėjimui prie 

bendros viešojo sektoriaus 

finansų informacinės 

sistemos (BBAIS) 
 

 

1. Parengtas veiksmų planas dėl 

įstaigos pasirengimo pereiti prie 

BBAIS ir pateiktas Finansų 

ministerijai – 100 proc. 

 

2. Sudaryta BBAIS vykdymo 

darbo grupė 

 

Turto valdymo 

skyrius  

 

 

 

 

 

 

2020-01-28 

 

 

 

 

2020-01-28 
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3. Pasirengimas BBAIS diegimui 

– 100 proc. 

 

4. BBAIS diegimas gamybinėje 

aplinkoje – 100 proc. 

 

5. Atlikta BBAIS veikimo 

stebėsena, parengta išvada ir 

pateikta Finansų ministerijai –1 

 

 

2020-06-02 

 

 

2020-08-31 

 

 

2020-09-02 

Efektyvus įstaigos turto 

valdymas 

1. Valstybės turto informacinėje 

sistemoje (VTIPS) pateikti 

duomenys apie įstaigos sąnaudas 

už 2019 metus, darbuotojų 

skaičius, turto likutinės vertės, 

patalpų kabinetinis plotas – 100 

proc. 

 

2. Inicijuotas įstaigos 

nenaudojamo (netinkamo) turto 

realizavimas – 100 proc. 

 

3. Pastato, esančio Drobės g. 29, 

Kaune, dalių paskaičiavimas ir 

kadastrinių duomenų 

atnaujinimas – 1 

4. Parengta ir pateikta paraiška 

Viešųjų investicijų plėtros 

agentūrai (dėl pastatų 

modernizavimo)  

 

5. Organizuotas Valstybės 

kontrolės ir Teisingumo 

ministerijos CVAS audito 

ataskaitose, pateiktose 2015-

2019 m., rekomendacijų 

įvykdymas – 100 proc. 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 

 

Turto valdymo 

skyrius, Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 

 

2020-05-31 

 

 

 

 

 

 

 

2020-05-31 

 

 

 

2020-06-30 

 

 

 

2020-05-31 

 

 

 

 

2020-05-31 
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6. 6. Parengta ir pateikta paraiška 

Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai (dėl saulės elektrinių)  

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2020-08-31 

Užtikrinti taupų ir 

racionalų biudžeto lėšų 

panaudojimą 

1. Parengtos ir pateiktos 

Kalėjimų departamentui 2020 

metų programų sąmatos su 

skaičiavimais – 100 proc. 

2. Parengtas, suvestas ir 

patvirtintas VSAKIS sistemoje 

2019 metų finansinių ataskaitų 

rinkinys – 1 

3. Užtikrinant vidaus kontrolės 

efektyvumą, atliktos sutarčių 

vykdymo kontrolės procedūros – 

ne mažiau kaip 3 patikrinimai 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius, Turto 

valdymo skyrius 

2020-01-30 

 

 

 

 

2020-03-31 

 

 

2020-12-31 

Parengti 2020 m. taupymo 

priemonių planą ir 

užtikrinti jame numatytų 

taupymo priemonių 

įgyvendinimą 

 

1. Sumažinti elektros energijos, 

vandens ir nuotekų, šiluminės 

energijos suvartojimo kiekiai 

vienam asmeniui, palyginus su 

2019 m. – ne mažiau kaip 5 proc. 

2. Biudžeto lėšų kreditorinis 

įsiskolinimas darbo užmokesčio 

straipsnyje 2020-12-31 – 0 eurų 

 

Turto valdymo 

skyrius 

2020-12-31 

Užtikrinti Priešgaisrinės 

saugos 2020-2023 m. 

priemonių plano priemonių 

įgyvendinimą nustatytais 

terminais 

 

1. Plano priemonių 2020 metams 

įgyvendinimas  – 100 proc.  

 

2. Parengta ataskaitų apie plano 

priemonių įgyvendinimą – 1 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 
 

2020-12-31 
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Organizuoti darbuotojų 

civilinės saugos mokymus 

ir priešgaisrinės saugos 

pratybas 

 

1.  Organizuotų mokymų ir 

pratybų – 1 

2. Dalyvių skaičius – ne mažiau 

kaip 20 

3. Parengta pažyma (ataskaita) 

apie civilinės saugos mokymus  ir 

priešgaisrinės saugos pratybas – 1 

Turto valdymo 

skyrius 

2020-12-31 

 

 

 

Pagerinti įstaigos 

darbuotojų darbo sąlygas ir 

užtikrinti materialinį 

aprūpinimą 

1. Suremontuotų darbuotojų 

kabinetų skaičius – ne mažiau 

kaip 4  

2. Rėžiminio korpuso aukštuose 

įrengti priežiūros postų atitvarai  

Turto valdymo 

skyrius 

 

Turto valdymo 

skyrius, 

Saugumo 

valdymo skyrius 

2020-12-01 

 

 

2020-12-31 

Užtikrinti informacinių 

technologijų plėtrą 

įstaigoje 

 

 

1. Įsigytas serveris su duomenų 

saugykla 

 

 

 

2. Įrengtos 3 papildomos 

kompiuterizuotos darbo vietos   

  

3. Padidintas (lyginant su 2019 

m.) parengtų elektroninių 

dokumentų skaičius nuo bendro 

įstaigos parengtų dokumentų 

skaičiaus – ne mažiau kaip 10 

proc. 

 Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

Saugumo 

valdymo skyrius 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-12-31 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

  Įgyvendinti Europos 

komiteto prieš kankinimą ir 

kitokį žiaurų, nežmonišką 

ar žeminantį žmogaus 

orumą elgesį ar baudimą 

delegacijos per 2018 m. 

balandžio 20-27 d. vykusį 

Nustatytais terminais įgyvendinta 

Europos komiteto prieš 

kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį 

žmogaus orumą elgesį ar baudimą 

delegacijos rekomendacijų dalis – 

100 proc. 

Saugumo 

valdymo skyrius 

2020-12-31  
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vizitą Lietuvoje pateiktas 

rekomendacijas  

  Užtikrinti projektinių 

veiklų vykdymą įstaigoje 

1. Projekto pagal Klimato kaitos 

programos lėšų naudojimo 2019 

m. sąmatą detalizuojančio plano 

priemonę „Atsinaujinančių 

energijos išteklių (saulės, vėjo, 

geoterminės energijos, biokuro ar 

kitų) panaudojimas visuomeninės 

ir gyvenamosios paskirties 

pastatuose“ įgyvendinimas 

įstaigoje – pasirašyta subsidijos 

skyrimo sutartis su Aplinkos 

valdymo agentūra, inicijuoti 

projektavimo ir rangos darbai 

 

2. Išanalizuotos galimybės ir 

pateikti pasiūlymai dėl įstaigos 

pastatų modernizavimo pagal 

priemonę „Energijos vartojimo 

efektyvumo didinimas viešojoje 

infrastruktūroje“ 

Turto valdymo 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Užtikrinti įstaigos 

vienetinių 

pirkimų  paraiškų teikimą 

Kalėjimų departamentui 

pirkimų procedūroms 

atlikti 

Vienetinių pirkimų paraiškų 

pateikimas Kalėjimų 

departamentui kaip centrinei 

perkančiajai organizacijai – 100 

proc. 

 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-12-31  

  Užtikrinti, kad įstaiga 

įsigytų prekes, paslaugas ar 

darbus per bausmių 

vykdymo sistemos 

centrinės perkančiosios 

organizacijos katalogą, kai 

jame yra paskelbtos 

Prekių, paslaugų ar darbų 

įsigijimas per bausmių vykdymo 

sistemos centrinės perkančiosios 

organizacijos katalogą - 100 proc. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-12-31  
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preliminarios pirkimo 

sutartys reikalingoms 

įsigyti prekėms, 

paslaugoms ar darbams 

 

  Pasirengimas konsoliduoti 

valstybės įstaigų personalo 

administravimo funkcijas 

Nacionaliniame bendrųjų 

funkcijų centre 

Pasirengimo konsoliduoti 

valstybės įstaigų personalo 

administravimo funkcijas 

Nacionaliniame bendrųjų 

funkcijų centre priemonių plano 

įgyvendinimas – 100 proc. 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-10-01  

  Administracinių paslaugų 

aprašymų pritaikymas 

užsieniečiams 

Įgyvendinti – 100 proc. Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2019 

m. liepos 10 d. pasitarimo 

protokole Nr. 29 2 klausimo 

formuluotėse pavesti sprendimai 

dėl informacijos apie asmenų, 

nekalbančių valstybine kalba 

aptarnavimo kokybės gerinimo 

  

Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2020-06-30  

01-03-02 

 

Vykdyti laisvės 

atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

išlaikymą, 

priežiūrą ir 

materialinį 

aprūpinimą 

Užtikrinti tinkamą įstaigos 

patalpų priežiūrą ir 

remontą 

1. Suremontuotų suimtųjų, 

nuteistųjų kamerų skaičius – ne 

mažiau kaip 5  

 

2. Suremontuotų pagalbinių 

patalpų skaičius – ne mažiau kaip 

4 

 

3. Suremontuotų 

pasivaikščiojimo kiemų skaičius 

– ne mažiau kaip 3 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 

 

 

 

2020-12-01 

 

 

 

 

2020-12-31 

339,0 

  Užtikrinti pasirengimo 

suimtųjų/nuteistųjų 

maitinimo ūkio būdu 

vykdymą 

1. Parengtas ir patvirtintas 

perėjimo prie maitinimo 

organizavimo ūkio būdu 

priemonių planas 

Turto valdymo 

skyrius 

2020-04-30 
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2. Žmogiškųjų išteklių, 

reikalingų maisto gaminimo 

procese, poreikio apskaičiavimas 

ir pareigybių suformavimas – 

100 proc. 

3. Turto, reikalingo maisto 

gaminimo procesui, poreikio 

paskaičiavimas ir pirkimų 

iniciavimas – 100 proc. 

4. Paslaugų ir maisto 

produktų, reikalingų maisto 

gaminimo procesui, poreikio 

paskaičiavimas ir pirkimų 

inicijavimas – 100 proc. 

2020-07-31 

 

 

 

 

2020-10-31 

 

 

 

 

2020-12-31 

 

01-03-05 Teikti teisės aktų 

nustatytas 

mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas 

(pajamų įmokos) 

Ilgalaikio materialiojo 

turto nuoma 

Išnuomotos virtuvės, 

parduotuvės  patalpos, telefono ir 

vaizdo teikimo paslaugai atlikti 

skirtos patalpos  

 

 

Turto valdymo 

skyrius 

 

2020-12-31 19,0 

IŠ VISO: 2938,0 

 

__________________________________________ 

 

 


