
1. Dalyvauti modernizuojant bausmių vykdymo sistemos valdymo ir administravimo 

procesus, užtikrinti tinkamą įstaigos veiklą 

1.1.R. Įgyvendintas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų reorganizacijos priemonių 

planas - 100 proc. 

1.2.R. Optimizuotas įstaigos procesų valdymas, įgyvendintas perėjimas prie dokumentų valdymo 

bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) iki 2022-12-31. 

1.3.R. Iki 2022-12-31 įgyvendintas Teisingumo ministrės įsakymu patvirtintas Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių viešųjų 

juridinių asmenų valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto inventorizavimo ir 

nekilnojamojo turto centralizavimo bei optimizavimo planas – 100 proc. 

1.4.R. Įgyvendinant personalo motyvacijos skatinimo galimybes, įvertinta esama motyvacinė 

skatinimo sistema, parengti ir pateikti siūlymai iki 2022-05-01. 

1.5.R. Siekiant Šiaulių kalėjimo statybos procesų įgyvendinimo, parengtas projektas pagal Viešojo 

ir privataus sektoriaus partnerytės modelį – 100 proc. 

1.6.R. Užtikrinant vidaus kontrolės efektyvumą, atliktos sutarčių vykdymo kontrolės procedūros - 

ne mažiau kaip 3 patikrinimai. 

1.7.R. Vykdant pusiaukelės namų tinklo plėtrą, atidaryti  pusiaukelės namai Šiauliuose – iki 2022-

12-31. 

1.8.R. Didinant žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymą, vykdytų viešųjų pirkimų, kuriuose galima 

nustatyti aplinkosaugos kriterijus, vertės dalis – ne mažiau kaip 50 proc. 

1.9.R 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos 

„Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšomis finansuojamo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo 

sistemos kokybės gerinimas“ veiklų 2022 m. įgyvendinimo rodiklis – 100 proc. 

1.10.R. Pareigūnų, dalyvavusių organizuotuose praktiniuose mokymuose dėl specialiųjų priemonių 

panaudojimo bei dėl nuteistųjų pabėgimo iš laisvės atėmimo įstaigų algoritmų 

funkcionavimo, skaičius - ne mažiau kaip 90 proc. 

1.11.R. Užtikrintas įstaigai nustatytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 

2022-2024 metų strateginiame veiklos plane numatytų siektinų veiklos rodiklių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

2.  Užtikrinti efektyvų nuteistųjų (suimtųjų) užimtumo ir resocializacijos procesą 

2.1.R. Suformuotos Resocializacijos skyriuje 4 specialistų komandos pagal Nuteistųjų laisvės 

atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepciją – 100 proc. 

2.2.R. Užtikrintas ne mažiau 5 val. per dieną vieno nuteistojo užimtumas – 100 proc. 

2.3.R. Užtikrintas asmenų, per metus lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų, dalis, palyginti su 

bendru paleistų asmenų skaičiumi ne mažiau kaip 50 proc. 

2.4.R. Užtikrintas nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, dalis nuo bendro 

bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiaus, 60 proc. 

2.5.R. Užtikrintas Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų, besimokančių 

bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo įstaigoje dalis nuo neturinčių tokio išsilavinimo, ne 

mažesnis kaip 45 proc. 

2.6.R. Užtikrinta savižudybių prevencija, intervencija ir postvencija, įdarbintas vienas krizių įveikos 

specialistas. 

2.7.R. Resocializacijos skyriaus darbuotojų, dalyvavusių bent vienuose kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose, dalis - ne mažiau kaip 60 proc. 

2.8.R. Dirbančių ar užsiimančių kita individualia darbine, kūrybine ar kita prasminga veikla laisvės 

atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų dalis nuo visų laikomų laisvės atėmimo vietų 

įstaigose – 50 proc. 

2.9.R. Bausmių vykdymo sistemos personalo, taikančio praktikoje dinaminės apsaugos metodą, 

dalis – 30 proc. 



2.10.R. Per 2022 metus nuteistųjų kolektyvo tarybos organizuotų posėdžių skaičius – 4 (ne rečiau 

kaip kartą per ketvirtį), iki 2022-12-31 parengta pažyma dėl nuteistųjų kolektyvo tarybos 

veiklos rezultatų – 1 vnt. 

2.11.R. Dalyvauta nuteistųjų tarybos posėdžiuose – 100 proc. 

2.12.R. Nuteistųjų, įtrauktų į nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų bei 

savanorių įstaigoje vykdomas socialinės reabilitacijos priemones, dalis - ne mažiau nei 50 

proc. 

2.13.R. Įdarbintas ne mažiau kaip vienas priklausomybių konsultantas 

3. Užtikrinti stabilią kriminogeninę situaciją įstaigoje 

3.1.R Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų, kurie buvo bausti už psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimą, skaičius per mėnesį – 100 proc. 

3.2.R. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-43 ,,Dėl 

tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ tinkamas vykdymas 

– 100 proc. 

3.3.R. Organizuotos ir atliktos ne mažiau kaip 4 bendrosios kratos pasitelkiant kinologus - 

100 proc. 
3.4.R. Parengtas ir įgyvendintas Krizinių situacijų valdymo priemonių planas – 100 proc. 

3.5.R. Narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas – 100 proc. 

3.6.R. Kriminalinės subkultūros apraiškų mažinimo plane numatytų priemonių įgyvendinimas – 100 

proc. 

  3.7.R.  Iki 2022-07-01 patvirtintas Apsaugos ir priežiūros postų planas, prieš tai jo projektą suderinus 

su Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotoju, kuriam priskirta administruoti apsaugos 

ir priežiūros sritį. 

 

 

 


