
                                                                                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                 Vš Į Kretingos PSC direktorės  

                                                                                                                                                    2013-02-14 įsakymu Nr.V-7 

ELGESIO PATAISOS PROGRAMOS „ELGESYS – POKALBIS – PASIKEITIMAS“ (toliau 

EPP)  ORGANIZAVIMO VšĮ KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE APRAŠAS 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

       1. Elgesio pataisos programa EPP yra patvirtinta ir aprobuota 2012-06-25 Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-211 „Dėl nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimo metodikų ir elgesio pataisos programų aprobavimo Lietuvos bausmių vykdymo 

sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir adaptuotų nusikalstamo elgesio  rizikos vertinimo metodikų ir 

elgesio pataisos programų aprobavimo“. EPP programa - pokalbių serija skirta visoms pataisos sistemos 

klientų grupėms, ypač tiems, kurie turi priklausomybių ir ilgą nusikalstamo gyvenimo patirtį. 

2. Vš Į Kretingos psichikos sveikatos centre (toliau – Centras) elgesio pataisos programą EPP  gali 

vesti specialistai, baigę elgesio pataisos programos EPP mokymus ir turintys teisę taikyti minėtąją 

programą asmenims, atliekantiems bausmes Kalėjimų departamentui prie Lietuvis Respublikos 

teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų priežiūroje.  

3. Centras  rengia ir tvirtina elgesio pataisos programos EPP vykdymo planą  ir juo vadovaujasi. 

4. Elgesio pataisos programos EPP užsiėmimai yra vedami individualiai kiekvienam iš Klaipėdos 

apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus (toliau užsakovas) nukreiptam asmeniui, kuris atlieka 

bausmę Kalėjimų departamentui prie Lietuvis Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 

priežiūroje.  

5. Į elgesio pataisos programos EPP užsiėmimus, užsakovo nukreiptas asmuo individualiai 

registruojasi Centro registratūroje bendra eilės tvarka. Tolimesnių užsiėmimų laiką derina su minėtąją 

programą vedančiu specialistu.   

6. Užsakovo nukreiptas asmuo į elgesio pataisos programos EPP užsiėmimus, vedančiam 

specialistui pateikia iš užsakovo gautą nukreipimą ir EPP užsiėmimų apskaitos tvarkaraštį. 

7. Elgesio pataisos programos užsiėmimai (jų yra šeši), yra apmokami pagal Centro direktoriaus 

2014 metų rugpjūčio mėn. 19d. įsakymu Nr. V-15 patvirtintą mokamų paslaugų kainyną (psichologo 

individualios konsultacijos įkainį). Vieno užsiėmimo kaina 10,14 EUR (dešimt eurų keturiolika euro 

centų). Visa programos užsiėmimų kaina 60,84 EUR (šešiasdešimt eurų aštuoniasdešimt keturi euro 

centai).  

8. Užsakovo registre esančiam asmeniui, sumokėjusiam už EPP vykdymą, Centras išduoda kasos 

pajamų orderio kvitą. 

9. Centas apie EPP programos vykdymą informuoja užsakovą, pateikdamas jam pažymą bei 

nukreipto asmens užsiėmimų apskaitos tvarkaraštį. Pažyma turi būti pasirašyta Centro vadovo bei 

specialisto, kuris vedė užsakovo nukreiptam asmeniui EPP programą. Pažyma turi būti patvirtinta įstaigos 

antspaudu ir užregistruota elgesio pataisos programos EPP pažymų registravimo žurnale. 

10. Elgesio pataisos programos EPP pažymų registravimo žurnalas, užsakovo nukreipimas, EPP 

užsiėmimų apskaitos tvarkaraščio kopija, EPP programos užsiėmimų metu užpildyta medžiaga, saugomi 

Centre 5 metus. 

11. Elgesio pataisos programos EPP vykdymo kokybę, specialiųjų reikalavimų, veiklos sąlygų, 

pažymų išdavimo tvarkos pažeidimus atsako Centro vadovas. 


