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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS 2020 METŲ II PUSMEČIO IŠORINĖS IR VIDINĖS
KOMUNIKACIJOS  PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

1. Išorinė komunikacija
Priemonė Vykdytojai Terminas Vykdymas
1.2 Rengti ir skelbti KD ir pavaldžių įstaigų interneto
svetainėse informaciją apie KD bei pavaldžių įstaigų 
veiklą, rezultatus, vykdomas nuteistųjų 
resocializacijos priemones, socialinius projektus, 
pataisos pareigūnų profesinę patirtį, didinant 
pasitikėjimą bausmių vykdymo sistema

KD Komunikacijos 
skyrius, KD 
struktūriniai 
padaliniai, KD 
pavaldžios įstaigos  

KD struktūrinių 
padalinių bei 
pavaldžių įstaigų 
parengti pranešimai
– nuolat, bet ne 
rečiau kartą per 
savaitę

Parengta į įstaigos svetainę patalpinta 
60 publikacijų 

1.5. Teikti informaciją žiniasklaidos atstovams apie 
KD ir pavaldžių įstaigų vykdomą darbą, prevencinius
ir socialinius projektus, pristatant bausmių vykdymo 
sistemos veiklą

KD Komunikacijos 
skyrius, KD 
struktūriniai 
padaliniai,  KD 
pavaldžios įstaigos  

Iki 2020-12-31
Pagal poreikį

Organizuota spaudos konferencija (dėl 
kalinio bandymo pabėgti), atsakyta į 7 
žiniasklaidos atstovų paklausimus apie 
įstaigos veiklos organizavimą. Parengti 
reportažai regiono televizijoje apie 
žaliosios oazės projekto vykdymą, 
knygų namelio Šiauliams pastatymą, 
Ekonomikos skatinimo plano priemonių
vykdymą (atskiri reportažai apie el. 
įeigos sistemą, modulinių biurų 
įsigijimą), Covid-19 infekcijos 
vykdymą, viešojo intereso gynimą (apie
iš kalinamojo išieškotą žalą, kurią jis 
padarė gadindamas įstaigos turtą) ir kt. 
su įstaigos veikla susiję reportažai.



1.6. Atnaujinti Veiklos, susijusios su informacijos 
teikimu viešosios informacijos rengėjams ir 
skleidėjams, tvarkos aprašą, patvirtintą KD 
direktoriaus 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-65

KD Komunikacijos 
skyrius

Iki 2020-12-31 Teiktos pastabos ir pasiūlymai Veiklos, 
susijusios su informacijos teikimu 
viešosios informacijos rengėjams ir 
skleidėjams, tvarkos aprašo projektui

1.8. Inicijuoti socialinius, edukacinius, kūrybinius 
projektus  nuteistųjų resocializacijos, visuomenės 
požiūrio pokyčio į elgesio pažangą darančius 
nuteistuosius srityse, bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais (valstybinių įstaigų, 
savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų švietimo, 
kultūros, sporto sričių atstovais). 

KD Resocializacijos 
skyrius, KD 
pavaldžios įstaigos,  
KD Komunikacijos 
skyrius

KD pavaldžios 
įstaigos – ne 
mažiau 2 projektai

Bendradarbiavimo  sutartis  su  Šiaulių
miesto  savivaldybės  viešąja  biblioteka.
Jos  pagrindu  nuteistieji  pagamino  ir
Šiaulių  miestui  padovanojo  knygų
namelį.
Pagal bendradarbiavimo sutartį su 
Šiaulių skautais 2020-02-16 įstaigos 
nuteistieji, turintieji leidimą išeiti už 
teritorijos ribų, kartu su skautais 
savanoriavo Vasario 16-osios šventėje.

1.9. Parengti atmintinę nuteistųjų/suimtųjų 
artimiesiems apie pataisos įstaigų resocializacijos,  
pozityvaus laisvalaikio organizavimo  veiklas

KD Resocializacijos 
skyrius, KD 
pavaldžios įstaigos,  
KD Komunikacijos 
skyrius

Iki 2020-12-31 Dėl COVID-19 pandemijos metu 
taikomų apribojimų visa aktualiausia 
informacija suimtųjų ir nuteistųjų 
artimiesiems buvo skelbiama 
internetinėje svetainėje. 

1.10. Inicijuoti priemones, skirtas   pataisos, 
probacijos pareigūno profesijai populiarinti:

Iki 20120-12-31

- dalyvauti pataisos pareigūno, probacijos pareigūno 
profesijos pristatymo renginiuose; 

KD Mokymo 
centras, KD 
pavaldžios įstaigos, 
KD Komunikacijos 
skyrius

-pagal poreikį Šiaulių miesto Užimtumo tarnyboje 
vyko 2 pataisos pareigūno pristatymo 
renginiai, suderinus su KD MC buvo 
pateikta regioninei spaudai informacija 
apie galimybę rinktis pataisos pareigūno
profesiją, profesijos pristatymo renginys
vyko ir draugiškų įstaigos pareigūnų bei
Šiaulių rajono jaunimo futbolo varžybų 
metu. 
Pareigūno profesijos viešinimui 
bendradarbiauta su Užimtumo tarnybos 
Šiaulių apskrities padaliniais, Šiaulių 
apskrities savivaldybėmis ir jose 
įsikūrusiomis seniūnijomis



- pristatant profesiją, vykdomas veiklas, dalyvauti 
miestų bendruomenių šventėse, susitikimuose su 
visuomene;

KD Mokymo 
centras, KD 
pavaldžios įstaigos,
KD Komunikacijos 
skyrius

-pagal poreikį, bet 
ne rečiau kaip kartą
per ketvirtį

Dėl COVID-19 pandemijos metu 
taikomų apribojimų pataisos pareigūno 
profesijos pristatymo renginiai 
organizuojami nebuvo, pareigūnų 
profesijos viešinimas vyko regiono 
žiniasklaidoje.

-inicijuoti ir skelbti viešoje erdvėje interviu su 
pareigūnais, darbuotojais, MC kursantais 

KD Mokymo 
centras, KD 
pavaldžios įstaigos,
KD Komunikacijos 
skyrius

Bendras paskelbtų 
interviu skaičius – 
ne mažiau 5

Šiaulių TI internetinėje svetainėje 
skelbti 7 straipsneliai, susiję su įstaigos 
darbuotojų motyvacija, pataisos 
pareigūno profesijos pasirinkimu, 
interviu

2. Vidinė komunikacija
2.1. Teikti aktualią informaciją KD intranete didinant
darbuotojų informuotumą  apie įstaigos veiklos 
naujienas, pokyčius

KD Komunikacijos 
skyrius, KD 
struktūriniai 
padaliniai, KD 
pavaldžios įstaigos  

Iki 2020-12-31

Pagal poreikį

Informacija apie įstaigos darbuotojų 
dalyvavimą renginiuose, varžybose 
buvo siunčiama KD Komunikacijos 
skyriui.

2.3. Puoselėti kolektyvų tradicijas:
- inicijuoti vidinius renginius darbuotojams;  
- pagerbti kolektyvo narius už nuopelnus profesinėje 
veikloje, pasiektus laimėjimus laisvalaikiu;
- inicijuoti kolektyvų susitikimus su meno, sporto, 
akademinės bendruomenės atstovais;
- dalyvauti socialinėse akcijose (edukacinėse, 
savanorystės ir kt.)

KD struktūriniai 
padaliniai, KD 
pavaldžios įstaigos, 
KD Komunikacijos 
skyrius

Iki 2020-12-31

Ne rečiau kaip 
kartą per ketvirtį

Akcija Sausio 13-ajai atminti;
Pataisos pareigūno profesinės šventės 
minėjimas, Užgavėnės, Koncerto 
„Ritmas kitaip“ įstaigoje organizavimas 
(kartu su profesinėmis sąjungomis), 
dalyvavimas rankinio, drakonų valčių ir 
kt. varžybose, dalyvavimas akcijoje 
„Keliu vėliavą“

2.4. Rengti ir skelbti intranete interviu su naujais 
darbuotojais 

KD Komunikacijos 
skyrius, KD 
pavaldžios įstaigos

Iki 2020-12-31 

Kartą per ketvirtį 
(KD 
Komunikacijos 
skyrius rengia KD 
struktūrinių 
padalinių, išskyrus 
kriminalinės 
žvalgybos 

Parengti ir paskelbti 3 interviu: apie 
resocializacijos specialistę; įstaigoje 40 
metų tarnaujančią pareigūnę, kinologą. 
Visuomet paskelbiamos žinutės apie 
naujus priesaiką davusius pareigūnus.



pareigūnus, 
interviu su naujais 
darbuotojais; KD 
pavaldžios įstaigos 
– pristato savo 
įstaigų naujus 
darbuotojus)

Veiklos organizavimo skyriaus vedėjas Gintaras Valentukonis


